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RESUMO 

 

A realocação compulsória de grupos populacionais é uma prática comum sob 

diversas justificativas e, apesar de complexa, nem sempre é tratada com a devida 

atenção e o cuidado que demanda. No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, 

onde as condições naturais são de difícil adaptação, comunidades reassentadas em 

decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Irapé sofrem as consequências 

da longa estiagem somada à falta de planejamento de sua ocupação. Nesse 

contexto, buscou-se levantar recomendações ambientais, estratégias de adaptação 

ao semiárido brasileiro, estudos sobre reassentamentos e planejamento. Através de 

levantamentos e estudos contratados pela CEMIG a fim de amenizar os prejuízos da 

seca na Fazenda Bela Vista, em Botumirim, foi possível fazer uma pesquisa mais 

detalhada a respeito das condições socioambientais dessa área e propor 

recomendações para práticas sustentáveis de ocupação para essa área específica, 

que, juntamente com as análises desenvolvidas, culminaram na elaboração de um 

macrozoneamento. Assim, pôde-se perceber que o conteúdo do material levantado 

ao longo da ocupação seria suficiente para dar suporte ao planejamento da 

implantação dessa comunidade de maneira coerente com as necessidades 

apresentadas, podendo oferecer maior qualidade de vida a essa população, desde o 

início do assentamento.  

Palavras-chave: reassentamentos de comunidades, planejamento territorial, 

remanejamento de populações. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The required resettlement of different population groups is a common practice for a 

variety of reasons. Nevertheless, there remains is a lack of attention to the complex 

consequences and impacts when a certain group is relocated. In Vale do 

Jequitinhonha, Minas Gerais, where it is difficult to adapt to the natural conditions, 

communities were relocated due to the hydroelectric power station Irapé. Today they 

are suffering from drought and a lack of planning related to their resettlement. In this 

context, environmental recommendations were sought, along with adaptation 

strategies to the Brazilian semi-arid climate, in addition to studies regarding 

relocation and planning. Moreover, there was more detailed research on 

socioenvironmental conditions in this area due to recommendations from a 

contracted surveys at CEMIG concessionary, who aimed to study strategies to 

minimize the drought at the Boa Vista farm, in Botumirim, and propose 

recommendations for sustainable occupation practices for this specific area that, 

together with the analyzes developed, culminated in the elaboration of a 

macrozoning. Consequently, it can be noticed that the data collected in this research 

will insure proper relocation planning, facilitating and supporting consistently the 

needs of the people relocated, and enabling them to have a better quality of life from 

the beginning of their relocation. 

Keywords: Resettlement of communities, territorial planning, relocation of 

populations. 
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1 INTRODUÇÃO 

As questões ligadas ao remanejamento de comunidades para a viabilidade de 

implantação de usinas hidrelétricas fazem parte do processo de licenciamento 

ambiental e são de responsabilidade do empreendedor. Essa realocação de grupos 

populacionais consiste em um processo social complexo que envolve, por exemplo, 

a indenização, o reassentamento e a reorganização das áreas remanescentes. 

Historicamente, no Brasil, essa prática vem resultando em prejuízos 

excessivos às populações locais, acarretando em mobilizações políticas e 

desencadeando, inclusive, pressões por parte de instituições financeiras que 

passaram a condicionar a liberação de financiamentos à observância das questões 

socioambientais ligadas ao empreendimento. 

Em 2006, a CEMIG inaugurou a Usina Hidrelétrica Presidente Juscelino 

Kubitscheck, mais conhecida como Usina de Irapé, no Alto Jequitinhonha, região 

nordeste do Estado de Minas Gerais. A construção do empreendimento impôs a 

realocação de comunidades que viviam em municípios do entorno. Parte delas foi 

instalada na Fazenda Bela Vista, que é o foco deste trabalho.  

O processo de reassentamento dessa população na fazenda, localizada no 

município de Botumirim, não se deu com planejamento adequado por parte dos 

governos e do empreendedor. Atualmente essas comunidades sofrem as 

consequências da falta de infraestrutura e, também, da forte estiagem que assola a 

região, o que leva ao desabastecimento regular de água para uso humano e animal. 

Com a finalidade de amenizar os prejuízos gerados pela falta de água, os órgãos 

públicos têm solicitado estudos à concessionária CEMIG, o que demanda mais 

tempo e mais investimentos financeiros. 

É nesse contexto que se torna fundamental a análise da importância de se 

planejar novas ocupações respeitando os aspectos socioculturais da região, o que 

possibilita a implantação de sistemas-modelo sob o viés da sustentabilidade, 

oferecendo maior qualidade de vida a essa população. 
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Pretende-se, com o tema, lançar o olhar da arquitetura e do urbanismo sobre 

a prática de reassentamentos de comunidades, com o intuito de contribuir para que 

processos como este sejam bem-sucedidos, não prejudiquem as comunidades e 

amenizem impactos ambientais gerados pelas novas ocupações. 

A pesquisa consiste no levantamento de: informações socioambientais 

sobre o semiárido mineiro, estratégias de convivência com o clima e características 

físico-ambientais da Fazenda Bela Vista. A partir disso serão feitos planejamento e 

proposta de diretrizes para a organização de espaços rurais resultantes de 

reassentamentos. 

Através da pesquisa realizada pôde-se perceber que, apesar de 

previamente estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta (MINAS GERAIS, 

2002) firmado com o Ministério Público, não houve a execução de um plano de 

ocupação. Essa medida poderia ter contribuído para melhorar a qualidade de vida 

dessa população e, a longo prazo, reduzir os gastos públicos ― via programas 

assistenciais ― e os valores em compensações dispendidos pela concessionária.  

 

1.1 Objetivos Gerais 

Conhecer e avaliar as características físico-ambientais da Fazenda Bela 

Vista e socioculturais de sua população. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos têm-se: 

a) Conhecer a cultura da população do semiárido mineiro; 

b) Levantar as características ambientais da Fazenda Bela Vista; 

c) Identificar recomendações ambientais para a região; 

d) Avaliar possíveis estratégias de convivência com o semiárido; 

e) Indicar diretrizes para a implantação de ocupações rurais nessa região. 
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1.3 Justificativa e Relevância do Tema 

Muitas são as razões que levam empreendedores e órgãos públicos a 

mobilizar populações de maneira compulsória. Apesar de audiências públicas 

fazerem parte do processo de reassentamento, inclusive no momento de escolha do 

terreno, essa é uma decisão complexa, pois nem sempre essas pessoas estão 

preparadas tecnicamente para entender de que maneira o processo atingirá suas 

vidas e, menos ainda, avaliar de que forma os muitos aspectos de uma gleba de 

milhares de hectares podem influenciar no seu cotidiano. No caso da Usina de Irapé, 

para a escolha do terreno, a concessionária pôde apresentar até três terrenos. As 

famílias tiveram direito a apenas uma visita a cada um deles com prazo de 15 dias 

corridos para a decisão. Esse é um aspecto relevante, pois se trata de um povo que 

depende, quase que exclusivamente, do cultivo e da exploração da terra, ou seja, a 

alteração física do local de trabalho e da moradia pode significar uma grande 

modificação de seus modos de vida tradicionais. 

Além disso, não se trata apenas de uma mudança de residência, mas 

também de história, de lembranças que serão apagadas literalmente do espaço, do 

distanciamento de familiares e amigos. Por isso, são questões delicadas que devem 

ser tratadas com respeito e cautela.  

Como se trata de uma comunidade de povos tradicionais, o decreto nacional 

n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), tem 

como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dessas populações 

com ênfase no reconhecimento, no fortalecimento e na garantia dos seus direitos 

territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à 

sua identidade, às suas formas de organização e às suas instituições. Ou seja, a 

melhoria de qualidade de vida pautada no respeito às tradições locais é um direito 

estabelecido por lei. 

Segundo informações divulgadas pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2013, p.85), na edição de 2010, das 15 cidades mineiras 

com o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), sete se encontravam no Vale 

do Jequitinhonha e no Mucuri. Ou seja, as comunidades alocadas para a construção 

da Usina de Irapé, das quais faz parte a Fazenda Bela Vista, encontram-se em uma 
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das regiões mais carentes do Estado de Minas Gerais e, portanto, já demandariam 

um olhar diferenciado por parte dos órgãos públicos.  

Apesar de frágil em termos econômicos, essa população apresenta uma 

riqueza em termos de cultura e tradições. Dessa forma, possibilitar uma ocupação 

do espaço rural do semiárido que facilite a convivência harmônica com o clima e o 

meio ambiente, oferecendo oportunidade de desenvolvimento econômico e 

preservando a história de seus habitantes, criando unidade e identidade, é uma 

questão de respeito a esse povo e um benefício ao País. 

Um dos agentes mais importantes neste processo é o Estado. Por ser o 

emissor das licenças, ele precisa ter uma postura rigorosa para garantir o uso 

sustentável dos recursos naturais. O empreendedor, por sua vez, está mais atento 

aos custos de sua operação seguindo rigorosamente as determinações mínimas 

necessárias para aquisição de sua licença e cumprindo, somente se obrigado, as 

solicitações dos órgãos competentes. As comunidades muitas vezes mal podem 

compreender seus direitos ― e muito menos o processo de planejamento de sua 

alocação.  

As boas condições de produção e renda são fundamentais para a fixação da 

população ao seu local de origem, conservando as tradições. Assim, o ideal é que, 

apesar de todos os prejuízos absorvidos pelos grupos sociais afetados, ao menos o 

empreendimento propicie o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a 

melhora da qualidade de vida dessas pessoas.  

Fazer planos faz parte da vida do ser humano desde que se descobriu a 

capacidade de pensar antes de agir. Quando se tem um objetivo a alcançar ― e não 

se pretende improvisar à medida que os problemas aparecerem ―, é necessário 

planejar. Em especial quando uma mesma ação envolve diferentes pessoas, todas 

com um objetivo comum. Nesse caso, não basta apenas preparar e organizar ações 

interdependentes: é preciso também acompanhá-las, corrigi-las e revisá-las. Ou 

seja, o planejamento é uma ação contínua, permanece antes, durante e após sua 

aplicação (Ferreira, 1983).  
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Pensar antes de agir é buscar minimizar os erros durante a execução. Por 

isso ressalta-se a importância do planejamento de ocupações de comunidades antes 

de movê-las, principalmente porque os erros durante a execução incidem 

diretamente sobre vidas, como é o caso atual da Fazenda Bela Vista, onde a longa 

estiagem compromete até mesmo a saúde e sobrevivência de seus moradores. 

Logo, quando se refere ao reassentamentos de pessoas, principalmente 

movidas compulsoriamente, torna-se ainda mais importante que todos os cuidados 

sejam tomados para que a mudança seja realizada da melhor maneira possível.  

Quanto mais complexo o objetivo, maior a importância do planejamento. 

Portanto, esse é um exercício altamente empregado nos processos industriais, onde 

se visa a otimização e maximização dos lucros e processos, desde que se iniciou a 

era do capitalismo (FERREIRA, 1983).   

2 REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

Na década de 1970, o Brasil deu início a um amplo programa de geração de 

energia hidrelétrica através do alagamento de grandes extensões de terras, 

ocupadas em sua maioria por camponeses. No entanto, não havia diretrizes claras 

definidas a respeito dos reassentamentos das populações por parte da 

ELETROBRAS. Essa questão chegou ao Congresso Nacional pela primeira vez em 

1983, demandada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), após manifestações decorrentes da construção da Usina de 

Sobradinho, na região nordeste do País. A principal demanda por parte dos 

reassentados era um plano de realocação. Em 1974, o Banco Mundial já havia 

condicionado o desembolso financeiro à execução de um programa de reinstalação 

das populações atingidas, relata Santos (2007). 

A Usina de Tucuruí, no Pará, teve suas obras iniciadas em 1975. Segundo 

Santos (2007), em setembro de 1982 o Movimento dos Expropriados realizou uma 

grande manifestação levantando a questão da identificação dos deslocados e da 

definição da área de reassentamento dessa usina. Essa discussão de contabilização 

de atingidos foi levada até 1985, indicando que até essa data cerca 1.500 famílias 

ainda não haviam sido realocadas. Em 1989, uma praga de mosquitos em quatro 
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sítios de reassentados, onde se instalavam cerca de 1.500 famílias, inviabilizou a 

presença de humanos nesses locais, abrindo novas demandas de remanejamento 

dessa mesma população.   

Na década de 1990, conforme Santos (2007), a discussão ainda permeava a 

definição de atingidos. O processo de implantação do empreendimento de barragens 

alterou a vida social e a atividade produtiva das populações locais. A insegurança 

sobre as ações futuras desencadearam o afastamento de inquilinos, arrendatários, 

posseiros e parceiros das cidades. Durantes as obras, o aumento populacional 

decorrente da concentração de mão de obra acarretou a sobrecarga da 

infraestrutura regional. Os realocados levaram novas moléstias para a população 

local, ao mesmo tempo em que eram menos resistentes às enfermidades típicas da 

área. Após as obras, o desemprego das populações migratórias também se mostrou 

um problema. Em alguns casos, como Tucuruí e Balbina, houve a piora da qualidade 

da água, o desaparecimento de peixes e a proliferação de mosquitos. Além disso, 

alguns cursos d’água a jusante se modificaram em decorrência das barragens, 

alterando a natureza e inviabilizando o conhecimento tradicional de populações 

ribeirinhas, o que impossibilitou, por exemplo, plantações de várzeas.  

Em 1986, foi publicada a primeira resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), a Resolução CONAMA n. 1, de 23 de janeiro de 1986, que 

tornou obrigatório o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) como condicionante 

para o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, dentre as quais 

se incluem hidrelétricas. Até 1986, as orientações relativas aos impactos ambientais 

eram provenientes do Banco Mundial, agente financiador. 

Ainda em Tucuruí, em 2003 e 2004, de acordo com Santos (2007), a 

segunda etapa de inundações da usina voltou a levantar a questão de determinação 

dos atingidos, pois comunidades a jusante também sofrem as alterações dos cursos 

d’água, e as obras acontecem sem a realização do RIMA, com a prerrogativa de 

anterioridade à Resolução CONAMA n.1/86.  

Ao longo da década de 1990, conforme Santos (2007), o Banco Mundial 

passou por reestruturações internas com enfoque no cunho sociológico referente 

aos financiamentos que envolvem reassentamentos involuntários, incluindo 
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procedimentos nas avaliações para aprovação de seus financiamentos, objetivando 

o desenvolvimento social sustentável. O Banco Mundial vem desempenhando um 

papel determinante nas questões referentes ao desenvolvimento, uma vez que tem 

fixado as prioridades, terminologias, conceitos e problemáticas. 

2.1 Planejamento Territorial Rural 

 Aproximadamente um terço da população brasileira vive em território rural 

que, além de possuir a maior ocupação espacial do País, também é onde se 

encontram os ecossistemas mais sensíveis. Nos últimos anos, conforme Favareto et 

al. (2010), houve um processo de redução das desigualdades sociais entre as áreas 

urbanas e rurais no Brasil. No entanto, essa diferença ainda é imensa e ocasiona o 

êxodo rural. Este fenômeno acontece, principalmente, nas regiões mais distantes de 

centros urbanos, aquelas cujos habitantes, para ter acesso a bens e equipamentos 

sociais básicos, precisam migrar. 

Trata-se de estabelecer uma meta para que, num horizonte de uma 

geração, algo em torno de vinte ou trinta anos seja possível garantir às 

regiões rurais o acesso à educação em qualidade similar àquela encontrada 

na média das regiões urbanas, o acesso à saúde básica e com grau 

intermediário de complexidade, a oportunidades de trabalho e renda, a 

conectividade física e virtual. E, com base nesse pacto, orientar a alocação 

de recursos para, progressivamente, atingir metas nesse sentido. 

(FAVARETO et al., 2010, p.37). 

 

Favareto et al. (2010) indica quatro eixos importantes para a promoção de 

um desenvolvimento rural sustentável: fortalecimento das atividades agropecuárias, 

principal fonte de renda das famílias da região; promoção da qualidade de vida, 

provendo serviços, equipamentos sociais e infraestruturas; diversificação das 

economias rurais, estimulando o aproveitamento de novos mercados ou 

promovendo novas formas de uso social dos recursos naturais e, por último, 

aumento da participação social de líderes comunitárias, criando-se instrumentos que 

possibilitem a fluência desses povos sobre os rumos do desenvolvimento regional e 

sua gestão. 
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No Brasil, políticas públicas no âmbito do desenvolvimento rural sustentável 

vêm sendo aprimoradas. Em 2003, por exemplo, foi criado o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) pelo Decreto 4.854, de 08 de 

outubro de 2003, segundo o qual se deve “considerar o território rural como foco do 

planejamento e da gestão de programas de desenvolvimento rural sustentável, a 

partir das inter-relações, articulações e complementaridades entre os espaços rurais 

e urbanos [...] ” (BRASIL. Lei n. 4854, de 8 de outubro de 2003, art. 2º). No entanto, 

em termos de organização espacial, ainda há uma grande deficiência. A Lei n. 

5.868, de 12 de dezembro de 1972, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Cadastro Rural, só faz alusão ao parcelamento do solo no que se refere à área da 

parte desmembrada, dando anuência automática quando da transmissão de parcela 

desmembrada de imóvel rural, sem necessidade de autorização estatal, desde que 

respeitada a fração mínima de parcelamento.  

O parcelamento, para fins agrícolas, de imóvel rural localizado fora de zona 

urbana ou de expansão urbana, assim definidas por lei municipal, é deliberado pelo 

INCRA através da Instrução n. 17-b, de 22 de dezembro de 1980. Porém nada é 

determinado a respeito de infraestrutura, vias, áreas públicas ou comunitárias. Essa 

é uma lacuna significativa na legislação brasileira, pois a zona rural é justamente a 

porção do território que mais carece de infraestrutura e, conforme discorrido 

anteriormente, um dos maiores motivos do êxodo rural, principalmente pela parcela 

jovem dessa população. Dessa forma, é preciso, tal como em áreas urbanas, definir 

as áreas institucionais destinadas ao uso público para equipamentos comunitários, 

bem como delimitar as vias de acesso. 

Em função do desenvolvimento nacional, nos últimos anos o território rural 

tem sido reconhecido como espaço não apenas de produção, mas também de vida, 

incentivando a implementação de ações para construção de um ambiente mais 

justo. Alguns exemplos são o programa Mais Médicos, que, entre outras medidas, 

aloca médicos em regiões com escassez ou ausência de profissionais, sobretudo 

nas áreas rurais; o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), modalidade do 

Programa Minha Casa Minha Vida que objetiva a construção ou reforma de 

habitação para a população que vive no campo e o Bolsa Família. 
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Outras concretizações recentes de reformulações estratégicas para dar 

suporte à vida no campo estão no âmbito da educação: a implementação das 

Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo e o Decreto n. 

7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), que eleva a educação no campo à política de Estado; a criação de 

programas específicos como o Projovem Campo − Saberes da Terra (promoção de 

ações para a elevação da escolaridade e para a qualificação profissional e social de 

jovens agricultores familiares) e o Pronatec Campo (ampliação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica e da oferta de cursos de formação inicial e 

continuada para trabalhadores de acordo com os arranjos produtivos rurais de cada 

região do País).  

A necessidade de fortalecimento da agricultura familiar levou à realização de 

duas grandes Conferências Nacionais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

Solidário (CNDRSS). A primeira, em 2008, resultou na elaboração de uma Política 

de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR). E a segunda, em 2013, gerou o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS), que visa a 

materializar as demandas e as propostas acordadas na 1ª CNDRSS e expressas na 

proposta de Política de Desenvolvimento do Brasil Rural. “O PNDRSS reafirma as 

instâncias territoriais como espaços de construção e debate, fortalecendo a 

abordagem territorial como elemento de organização e reflexão sobre o rural 

brasileiro.” (MDA, 2016, p.6). 

Na 2ª CNDRSS, a abordagem territorial foi tomada como referência para o 

planejamento, a implementação e a gestão das políticas públicas, diante de uma 

grande demanda pela ampliação dos investimentos em infraestrutura socioprodutiva 

e em serviços públicos nas comunidades rurais, para melhorar as condições de vida 

(saúde, educação, segurança pública, habitação) e reduzir as desigualdades em 

relação aos espaços urbanos. A conferência também ressaltou a importância da 

adaptação das políticas públicas a diferentes realidades e especificidades de 

biomas, regiões e territórios, em especial os biomas semiárido e amazônico, por 

questões específicas como acesso à água, no caso do primeiro, e fortalecimento do 
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extrativismo, no do segundo, com uso e adequação de tecnologias sociais para 

ambos. 

São os objetivos estratégicos do PNDRSS: 

1. Assegurar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil 
Rural e o fortalecimento da agricultura familiar e a agroecologia, com 
ampliação da renda, da produção e da disponibilidade e acesso a alimentos 
saudáveis; 
2. Promover a reforma agrária, a democratização do acesso à terra e aos 
recursos naturais; 
3. Adotar a abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento rural 
e de melhoria da qualidade de vida, por meio da integração de políticas 
públicas e articulação interfederativa; 
4. Promover a gestão e a participação social na implementação, no 
monitoramento e na avaliação das políticas públicas; 
5. Consolidar e fortalecer, nos espaços internacionais, regionais e 
multilaterais, a agenda do desenvolvimento rural com ênfase na agricultura 
familiar e agroecológica; 
6. Promover a autonomia das mulheres por meio da garantia do acesso à 
terra e à cidadania, da organização produtiva, gestão econômica e 
qualificação das políticas e serviços públicos; 
7. Promover a autonomia e da emancipação da juventude rural por meio da 
qualificação das políticas e serviços públicos, com ênfase nas políticas 
educacionais e da organização produtiva; e 
8. Promover o etnodesenvolvimento, valorizando a agrobiodiversidade e os 
produtos da sociobiodiversidade. (MDA; CONDRAF, 2013, p.35). 
 

O PNDRSS é uma ferramenta a ser construída de forma democrática e 

participativa pelos Colegiados Territoriais para o fortalecimento do território rural, 

criando objetivos e estratégias que devem estar em consonância com os Planos 

Plurianuais, a fim de se tornarem uma meta a ser aplicada, oferecendo 

interdependência ao espaço urbano.  

Com a finalidade de apontar orientações para a elaboração do Plano 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), o MDA publicou o Guia 

para o Planejamento Territorial do PTDRS, documento orientador que estabeleceu 

um conjunto de objetivos para a elaboração do plano territorial e a qualificação dos 

PTDRS existentes. O plano é dividido em três partes: diagnóstico territorial; matriz 

de objetivos, estratégias e metas e estratégias de gestão, acompanhamento e 

monitoramento. Trata-se de um instrumento de gestão que abrange um horizonte de 

dez anos e suas estratégias, ações e projetos são atualizados a cada um ou dois 

anos, com a apresentação de programação anual ou bianual de execução. 
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Nota-se, portanto, que recentemente a questão territorial rural tem ganhado 

visibilidade, com maiores captações de verba em busca da melhoria da qualidade de 

vida dessa população. No entanto, ainda são projetos novos com grandes desafios a 

serem superados. 

 

3 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Em função de uma condicionante do licenciamento ambiental que determina 

o suprimento de recursos hídricos para des-sedentação humana e animal e o uso 

agrícola aos reassentamentos após uma longa estiagem, foi realizada uma análise 

técnica sobre a disponibilidade atual dos recursos hídricos da Fazenda Bela Vista. 

Um técnico ambiental contratado pela CEMIG retornou da fazenda estarrecido com 

a condição de precariedade em que viviam as famílias visitadas.  

Parte do material elaborado para a CEMIG foi disponibilizado para esse 

trabalho, porém, por ainda não ter sido oficialmente aprovado pelos órgãos 

ambientais responsáveis, sua autoria não pôde ser revelada.  

A metodologia aplicada para alcançar os objetivos desse trabalho 

compreendeu, primeiramente, a revisão bibliográfica acerca de costumes e práticas 

das populações do semiárido com a finalidade de se entender as tradições e o modo 

de vida e de adaptação ao clima. A leitura sobre planejamento territorial rural 

esclareceu que essa é uma preocupação recente no Brasil, mas que tem ganhado 

espaço e trouxe à tona as demandas dessa área tão extensa e tão carente de 

serviços públicos. Após investigar as legislações levantadas, ficou nítida a falta de 

regulamentação de posse, uso e domínio do território rural. Assim, no decorrer do 

trabalho, foram selecionadas técnicas de cultivo, produção e preservação de 

recursos naturais pertinentes à área de estudo e realizaram-se algumas análises a 

fim de propor diretrizes para a ocupação mais harmônica com o meio e a melhoria 

da qualidade de vida dos habitantes.   

Alguns mapeamentos foram produzidos com os softwares Google Earth© e  

AutoCad Civil 3D©, versão 2012, como a aquisição das curvas de nível e a foto 
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aérea georreferenciada. Outras informações sobre a área também foram levantadas 

pela internet.  

As etapas de trabalho foram desenvolvidas conforme a tabela 1.  

Tabela 1: Etapas de Trabalho 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

         

 
maio Junho Julho 
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Orientaçã
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ntos                                                   
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4 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

4.1 O Vale do Jequitinhonha 

O semiárido mineiro, onde se localiza o Vale do Jequitinhonha, é marcado 

pela distribuição irregular de chuvas durante o ano e pela pouca disponibilidade 

natural de água. O solo, em sua maior parte, é formado por rochas cristalinas, o que 

dificulta o aproveitamento de águas subterrâneas, seja por sua impermeabilidade ou 

baixa potabilidade em decorrência da presença de sais, tornando a água salobra. 

Nessa região, as nascentes abastecem grande parte da população rural e 

determinam sua distribuição espacial e produtiva (SCHISTEK, 2001). 

O Rio Jequitinhonha, da Serra do Espinhaço ao litoral sul da Bahia, recolhe 

águas de regiões ambientalmente diversificadas, percorrendo a transição de três 

biomas: cerrado, mata atlântica e caatinga. O Jequitinhonha mineiro é dividido em 

duas áreas: o alto e o baixo rio. O alto rio ― área onde se situa a Fazenda Bela 

Vista, foco desse trabalho ― é caracterizado por unidades familiares de agricultores, 

posse da terra pulverizada e migração sazonal. O baixo é marcado, principalmente, 

por fazendas de criação extensiva (GALIZONI et al., 2008). 

As comunidades rurais do Alto Jequitinhonha consistem principalmente em 

agrupamentos familiares, herdeiros de ancestrais comuns que iniciaram o 

povoamento local. As glebas de uso privativo (terras de lavouras) são articuladas por 

terras indivisas, sem partilha formal, de usos comunitários, destinadas a pastoreio do 

gado e extração de recursos naturais. São os recursos hídricos que designam a 

localização das comunidades, formadas pelo critério de parentesco e também 

agrupadas seguindo o entroncamento de córregos e grotas (GALIZONI, 2002). A 

maior parte da população rural se concentra nas chapadas, com declividades mais 

brandas e vegetação mais densa (RIBEIRO; GALIZONI, 2003). 

A seca não afeta todas as comunidades rurais do Alto Jequitinhonha da 

mesma maneira: há uma variação a depender do tipo de recurso hídrico a que se 

tem acesso (nascentes perenes, rios ou nenhum desses em períodos de estiagem). 

Ao longo dos anos, segundo Galizoni et al. (2008), as famílias desenvolveram 
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estratégias produtivas, políticas e reprodutivas para lidar com as questões ligadas à 

escassez da água. Criaram critérios de prioridade de uso e organizaram a produção 

baseada na disponibilidade desse recurso. A localização de moradias e lavouras 

também é determinada pela proximidade à água. Em situações de escassez, as 

famílias priorizam água de nascente para consumo humano e abandonam algumas 

atividades produtivas, o que pode ser consequência da diminuição de renda e do 

empobrecimento de suas dietas alimentares. 

Em épocas de estiagem, quando os recursos disponíveis não atendem às 

demandas das comunidades rurais do Alto Jequitinhonha, a primeira atividade a ser 

abandonada é o cultivo irrigado de lavoura. 

É durante a estiagem que a produção da indústria rural do Alto 

Jequitinhonha é efetivamente ativada. Durante alguns dias desse período, o 

beneficiamento de produtos é realizado de maneira intensiva e garante o 

abastecimento anual de farinhas de trigo e mandioca, rapadura, queijos, requeijão, 

doces variados e cachaças, que são comercializados em feiras livres (GALIZONI et 

al., 2008). 

Os agricultores familiares são os maiores gestores dos mananciais do 

semiárido mineiro, pois é na zona rural que se localiza a maioria das nascentes 

dessa região. Dessa forma, é fundamental o entendimento da participação dessas 

comunidades na gestão da água (RIBEIRO; GALIZONI, 2003). 

Segundo Galizoni et al. (2008), depois dos anos 1960, em virtude das secas 

mais frequentes, foram direcionadas várias ações públicas para a região do 

Jequitinhonha. Porém, elas são apenas paliativas e, a cada novo ciclo, a estiagem 

precisa ser enfrentada novamente, pois os recursos hídricos estão se tornando cada 

vez mais escassos. 

Conforme Ribeiro et al. (2014), grande parte dessa população é assistida por 

benefícios públicos como pensões e aposentadorias, pagas pelo Ministério da 

Previdência Social, e por programas como o Bolsa Família, coordenado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social. Apesar do caráter assistencialista, essa verba 

tem um papel relevante, uma vez que diminui a necessidade de migrações sazonais 
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para aquisição de renda, assegura alimentação em épocas de crise e diminui a 

necessidade de se desfazer de patrimônio (animais, objetos, terras). Ou seja, 

aumentou a afixação populacional.  

Essa verba extra também é responsável pelo fortalecimento do consumo em 

mercados locais, pelo crescimento em redes de trocas de produtos agrícolas, pelo 

aumento de consumidores nas feiras livres e pelo destino da produção da 

agroindústria rural. Mas vale ressaltar que ainda assim esse é um valor mínimo, que 

não assegura todas as necessidades familiares. O ideal seria que essa população 

fosse independente financeiramente. 

No Jequitinhonha, as feiras são importantes por associarem pauta produtiva 

local, costumes alimentares e cultura material, além de responderem por parte 

importante do abastecimento de produtos. 

4.2 O Processo de Reassentamento 

Ao analisar o TAC 2002, termo de acordo estabelecido entre o Ministério 

Público Federal (MPF), o Estado de Minas Gerais, a CEMIG e a FEAM, com 

participação da fundação cultural Palmares, da associação quilombola Boa Sorte e 

da Comissão de Atingidos pela Barragem de Irapé, percebe-se que foi reunido um 

bom conjunto de ideias com o objetivo de preservar e promover a qualidade de vida 

dos povos do Jequitinhonha. Mas, na prática, isso ainda não se confirmou.  

São observações do TAC 2002, dispostos no seu item 5.1.8 Elaboração do 

Projeto de Reassentamento: 

Zoneamento agroecológico e levantamento planialtimétrico das áreas 

adquiridas;  

Delimitação da reserva legal e das áreas de preservação permanente; 

Divisão e dimensionamento dos lotes; 

Proposta de localização e benfeitorias coletivas e individuais; 

Estrutura viária; 

Rede de distribuição de energia; 

Saneamento básico; 
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Definição e localização de equipamentos comunitários; 

Definição e localização de equipamentos públicos como: escola, posto de 

saúde e posto telefônico.  

 

Segundo Lestingi (2010), após oito meses da data limite definida pelo TAC 

para o reassentamento das famílias, apenas 9,25% de um total de 638 famílias 

optantes pelo reassentamento encontravam-se transferidas para as novas áreas. 

Das 59 casas construídas, 12 já apresentavam problemas construtivos e de rede de 

abastecimento de água. E as terras não se encontravam preparadas para plantio.  

Em alguns casos, famílias abandonaram suas criações e se deslocaram transferiram 

nas terras adquiridas por conta própria, sem abastecimento de água e nem 

transporte público de acesso aos centros urbanos mais próximos. Na Fazenda Boa 

Vista, em Turmalina, famílias se instalaram em barracas de plástico, situação 

constatada por relatório da FEAM. 

O atraso no reassentamento das famílias também prejudicou o ano letivo de 

crianças. As escolas do local de origem já haviam sido desativadas ou até mesmo 

demolidas e as novas instalações ainda não estavam em funcionamento. Em alguns 

casos, crianças chegaram a ser submetidas a jornadas de 12 horas de viagem a 

outros povoados para assistirem a 4 horas de aula. 

Segundo relatos, residências entregues pela concessionária não estavam 

em boas condições: apresentavam trincas; não tinham azulejos nos banheiros, e as 

portas e janelas estavam instaladas muito próximas (não podiam ser abertas ao 

mesmo tempo).   

A safra de 2004-2005 foi comprometida pela falta de condições para 

realização de plantio, tanto na terra de origem quanto de destino da população 

afetada. Apesar de a empresa CEMIG ter fornecido os subsídios para a primeira 

safra, conforme o TAC 2002, o mesmo não ocorreu na época adequada, 

prejudicando os reassentados. A maior parte das terras disponibilizadas precisam 

ser adubadas para cultivo, diferente da terra de origem, acarretando custos para as 

comunidades (LESTINGI, 2010). 
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Em 2011, no relatório confeccionado pela SUPRAM/Jequitinhonha (fase de 

revalidação da licença de operação da UHE Irapé) no período de 14 a 18 de março, 

após visita a 17 fazendas (nove da margem esquerda do Rio Jequitinhonha e oito da 

margem direita), os técnicos concluíram que os principais problemas encontrados 

nas áreas de reassentamento eram relacionados a: inexistência ou ineficiência de 

gestão do sistema de captação de água, alto custo da energia elétrica para 

bombeamento até as residências e, em alguns locais, falta de qualidade do recurso 

em função de água salobra e de ponto de captação a jusante da área de 

reassentamento. Os sistemas de captação e distribuição são munidos de 

dispositivos de tratamento como filtros, abrandadores e cloradores. No entanto, por 

falta de conhecimento técnico e mão de obra, não estão sendo operados de forma 

correta em alguns casos. Segundo o relatório, os problemas podem estar ocorrendo 

também em outros assentamentos não vistoriados. 

No projeto de parcelamento (Figura 1) disponibilizado pela CEMIG percebe-

se que as vias de circulação não foram previamente estabelecidas e estão inseridas, 

provavelmente, nas áreas privadas (propriedades). 
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Figura 1: Parcelamento Fazenda Bela Vista 

Fonte: CEMIG 

4.3 O Município de Botumirim 

A construção da UHE de Irapé, localizada na região do Alto Jequitinhonha, 

em Minas Gerais, levou à alocação de moradores das diversas comunidades 

atingidas pelo barramento, como São Miguel, Ouro Podre, Malhada, Peixe Cru, 

Degredo, José de Barros, Quebrabró, Palmito, Santa Maria e Bugio. O alagamento 

atingiu 47 comunidades ribeirinhas, totalizando 3.564 pessoas. 
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Essas comunidades foram reassentadas nos municípios de Água Boa, 

Botumirim, Cristália, Francisco Dumont, Itacambira e Janaúba, no Norte e Nordeste 

mineiro. 

A cidade mineira de Botumirim (Figura 2) localiza-se na encosta da serra 

geral (Serra do Espinhaço) distante, aproximadamente, 168 km de Montes Claros e 

750 km de Belo Horizonte. É a cidade mais alta do Norte de Minas Gerais, situada a 

mais de 850m de altitude; possui um clima ameno, típico das regiões serranas. 

 

Figura 2: Municípios do entorno da Usina de Irapé 
 Fonte: CEMIG 

No último censo realizado pelo IBGE, em 2010, o município de Botumirim 

tinha 6.497 habitantes e densidade demográfica de 4,14 habitantes por quilômetro 

quadrado. Em 2010, 50,4% da população possuía rendimento nominal mensal per 

capita de até meio salário mínimo. Quatro anos depois, o salário médio mensal 

passou para 1,5 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 9,1%. Esses dados são uma amostra da situação de 

precariedade financeira dessa população. Em 2015, 94,2% do orçamento dos 

habitantes era proveniente de fontes externas. 

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) era de 96,5% em 

2010. Em 2015, 1.155 pessoas estavam matriculadas no ensino fundamental.  



35 
 

Apenas 15,1% dos domicílios de Botumirim apresenta esgotamento sanitário 

adequado, 74% de domicílios urbanos estão situados em vias públicas com 

arborização, mas nenhum deles tem urbanização adequada (bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio).  

O município conta com um rico patrimônio natural, com a predominância de 

campos rupestres, campos de altitudes, veredas e cerrados ― vegetações típicas 

destes biomas. E é explorado pelo turismo ecológico, cultural e rural. 

 

Figura 3: Rio do Peixe 

Fonte: Belezas de Botumirim 
Disponível em https://www.belezasdebotumirim.com/fotos-rio-do-peixe?lightbox=dataItem-igggk1tu 

Acesso: 24 de julho de 2017. 
 

https://www.belezasdebotumirim.com/fotos-rio-do-peixe?lightbox=dataItem-igggk1tu
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Figura 4: Campina 

Fonte: Belezas de Botumirim 

Disponível em https://www.belezasdebotumirim.com/fotos-rio-dopeixe?lightbox=dataItem-igggk1tu 
Acesso: 24 de julho de 2017.  

 

4.4 Classificação Bioclimática de Botumirim 

Utilizando-se o aplicativo ZBBR1, constatou-se que o município de Botumirim 

está inserido na Zona Bioclimática 3, conforme ABNT NBR 15220-3, cujas diretrizes 

construtivas são: 

a) Aberturas para ventilação médias, cujo sombreamento permita a entrada 

do sol durante o inverno (15% < A < 25% da área do cômodo, onde A é a 

área da abertura); 

b) Vedações externas leves e refletoras, tanto para paredes quanto para 

coberturas (transmitância térmica U ≤ 3,60; atraso térmico  ≤ 4,3 e fator solar 

das superfícies opacas FSo ≤ 4,0); 

c) Estratégias de condicionamento térmico passivo compreendendo 

ventilação cruzada no verão; aquecimento solar da edificação e vedações 

internas pesadas (inércia térmica) no inverno. 

                                            
1 Software Zoneamento Bioclimático do Brasil - UFSCar. Disponível em : 
http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/zbbr 
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4.5 A Fazenda Bela Vista 

A Fazenda Bela Vista está localizada ao sul de Botumirim. Da entrada da 

fazenda até o centro do município mineiro são 45 km de estrada não pavimentada, 

totalizando cerca de uma hora e vinte minutos de viagem (Figura 5). As estradas da 

região não são nomeadas oficialmente.  

 

Figura 5: Percurso Fazenda Bela Vista ao Centro de Botumirim, MG 

Fonte: GOOGLE MAPS, 2017.  
Disponível em: https://www.google.com/maps/dir/-16.9786832,-43.0936334/-16.8606878,-

43.0059831/@-16.881133,-43.0678719,24009m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0.  
Acesso em: 27 de julho de 2017 

 

A área da fazenda é de aproximadamente 3.800 hectares, onde atualmente 

vivem 46 reassentados, além de outras famílias de não-reassentados. Os lotes têm 

área média de 50 hectares e alguns já passaram por processo de parcelamento do 

solo. 



38 
 

 
Figura 6: Localização das microbacias hidrográficas no contexto da Fazenda 

Bela Vista. 

Fonte: CEMIG   

 

A disponibilidade hídrica superficial da fazenda se resume a uma barragem 

construída pela CEMIG localizada na microbacia do Córrego do Saquinho (Figura 6). 
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Trata-se de uma área inundada de aproximadamente três hectares e altura média de 

três metros, o que gera uma acumulação superficial de cerca de 86.100 m3.  

Segundo o técnico ambiental entrevistado, quando as famílias foram 

reassentadas este era o local de distribuição de água para elas. No entanto, o custo 

de bombeamento, associado ao furto de equipamentos, inviabilizou o processo. 

Outra fonte de reserva de água são as caixas d’água padrão que foram 

disponibilizadas pela CEMIG para todas as casas construídas e entregues aos 

reassentados. 

A distribuição de água atualmente é feita por caminhão-pipa fornecido pela 

prefeitura, no regime de demanda solicitada. De acordo com moradores locais, a 

distribuição é feita em cinco dias na semana por cerca de doze caminhões-pipa (por 

dia). 

O programa federal Água para Todos distribuiu cisternas para algumas 

residências. O benefício é concedido após cadastro na prefeitura de Botumirim e as 

cisternas são distribuídas conforme estoque.   

Algumas residências contam com poços manuais construídos pelos próprios 

moradores sem assistência técnica, sem testes de vazão e sem regularização 

ambiental (cadastro de uso insignificante ou outorga). Dessa forma, houve 

inadequação na escolha da localização e do projeto construtivo dos poços. Vários 

deles, segundo relatos, tinham baixa oferta de água ou estavam secos. 

Hoje há 46 famílias na Fazenda Bela Vista, sendo que 20 delas (43,5%) 

possuem cisterna e 24 não possuem (46,5%).  

Em junho de 2012, a EMBRAPA desenvolveu, a pedido da CEMIG, o estudo 

que gerou o Relatório de Avaliação do Desempenho Ambiental e Socioeconômico 

dos Reassentados da UHE Irapé, que contemplou a Fazenda Bela Vista. Segundo o 

estudo, o uso e a ocupação da fazenda é composto por 72% de habitat natural 

(cerrado), 16% de pastagens e 6% de lavouras temporárias. As APPs ocupam em 

média 14,6% da área total do reassentamento, sendo 0,7% de áreas produtivas 

dentro das APPs. 
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Atualmente as áreas produtivas estão sendo abandonadas devido à falta de 

água, dificultando a agricultura e a criação de animais. Sem renda, muitos dos 

reassentados venderam suas criações e dependem de recursos financeiros de 

programas do governo federal. 

4.6 Geologia e Solo da Fazenda Bela Vista 

De acordo com o estudo contratado para a CEMIG e parcialmente 

disponibilizado para esse trabalho, grande parte da área da Fazenda Bela Vista tem 

Figura 7:Mapa elevação e geologia 

Fonte: Elaborado pela autora 
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predomínio de rochas gnáissicas com entalhamento e dissecação pouco profundos, 

mas com densa rede fluvial. Geralmente, no domínio dos gnaisses os Latossolos 

são argilosos com baixa drenância, gerando alguma capacidade de acumular água 

na zona superficial e/ou vadosa. A leste da área de estudo foi observada a linha de 

cristas com direção N-S correspondente a rochas quartzíticas do Espinhaço (Figura 

7) com relevo de escarpas altas, entalhamento profundo e drenagem densa. Em 

uma pequena porção a noroeste da área de estudo verifica-se a ocorrência de 

rochas filíticas do Grupo Macaúbas e granitoides da Suíte Rio Itacambiruçu.  

Ao longo das colinas filíticas e gnáissicas predominam Latossolos 

associados a Cambissolos, que, por serem mais ricos em minerais, geralmente têm 

bom potencial agrícola. Nas cristas quartzíticas predominam os Neossolos Litólicos e 

afloramentos rochosos, que apresentam poucas alternativas de uso e podem 

apresentar problemas de erosão. 

O estudo também indica que o domínio dos quartzitos apresenta 

características com forte componente para geração de aquíferos potenciais. Falhas 

e fraturas recentes e a intrusão de diques comumente geram aquíferos confinados 

e/ou aquitardos. Nesses perfis há uma segmentação das superfícies equipotenciais 

promovendo o aprisionamento da circulação hidrodinâmica ou mesmo retardando-a. 

além disso, é a área natural de maior recarga no panorama geológico regional/local. 

Foram detectados dois tipos de solos predominantes na Fazenda Bela Vista: 

Latossolo Vermelho-Amarelo, que tem maior poder de infiltração e ocorre nas áreas 

mais inclinadas, cujas propriedades físicas são favoráveis à agricultura com nível 

médio a alto de tecnologia (necessitam de correções de suas limitações químicas); e 

Neossolo Flúvico, com menor poder de infiltração, elevada susceptibilidade a 

inundação e ocorrência em áreas de baixada.  

 

5 DIRETRIZES PARA OCUPAÇÃO SUSTENTÁVEL 

5.1  Vegetais Resistentes à Seca 

O semiárido é rico em espécies forrageiras, xerófilas, que em grande 

número fazem parte da base alimentar de ruminantes domésticos como bovinos, 
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caprinos e ovinos. Essa vegetação é perene e resistente à seca, além de proteger o 

solo e produzir sombra. Seu manejo é relativamente simples: deve-se evitar colheita 

com uso de fogo, fazer o controle de pragas e realizar podas de limpeza. O melhor 

local para plantio das forrageiras é nas “baixadas”, áreas marginais de cursos 

d’água. A semeadura deve ser realizada dois a três meses antes do período de 

chuvas, quando deverá ocorrer o plantio definitivo. 

5.2 Desmatamentos 

A queima de vegetação, apesar de um recurso antigo e utilizado em larga 

escala, deve ser evitada ao máximo, pois danifica o solo, destrói a matéria orgânica, 

mata a flora microbiana, dificulta a infiltração da água nas áreas cobertas por cinzas 

e diminui a porosidade do solo, contribuindo para a geração de erosão. Caso seja 

realmente necessária, a queima de vegetação precisa de autorização prévia do 

IBAMA e deve ser feita em pilhas controladas, com aceiros de dois a três metros, à 

noite ou em horários de sol frio, avisando antes a vizinhança. 

A fim de evitar as queimas, os tocos de madeira podem ser transformados 

em carvão, utilizando-se fornos. Tocos menores e galhos finos podem ser 

depositados de forma organizada em voçorocas, no controle de erosão; os galhos 

finos também podem ser espalhados no solo, formando uma cobertura, cuja 

decomposição contribuirá para a melhoria do solo. 

Em casos de necessidade, o desmatamento ― seja por pastagem, lavoura 

ou uso doméstico ― precisa ser feito da maneira menos nociva para o meio 

ambiente. O manejo pode ser realizado por “corte raso sem destoca”, quando se 

corta a árvore, mas se deixa o toco, que funcionará como agente de recuperação de 

fertilidade do solo ou “corte seletivo”, sendo feito por diâmetro mínimo ou espécie. 

Em ambas a madeira deve ser aproveitada e pode ser feita de diversas maneiras. É 

recomendável que o produtor rural busque orientação junto às instituições de meio 

ambiente (IDEMA, IBAMA) com a finalidade de adotar o plano de manejo mais 

adequado à sua propriedade. 
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5.3 Matas Ciliares 

A preservação ou o reflorestamento da mata ciliar têm a função de proteger 

os solos das margens dos cursos d’água, uma vez que contribuem para a 

sustentação mecânica através das raízes. Isso diminui os riscos de erosão ― 

evitando assim assoreamento de mananciais ―, minimiza efeitos de enchentes, 

mantém o volume e a qualidade da água e auxilia na proteção da fauna e da flora.  

5.4 Salinização de Solo 

Em regiões áridas e semiáridas, a ocorrência de salinização do solo é um 

aspecto recorrente em consequência da evaporação da água na superfície do solo, 

ou mesmo do uso excessivo de água para irrigação em climas secos com solos 

extremamente argilosos. Em alguns reassentamentos decorrentes da UHE Irapé, 

esse foi um problema constatado pelas comunidades, causando prejuízos tanto no 

plantio como nas tubulações de distribuição de água. Dessa forma, em áreas que 

utilizam irrigação, deve-se privilegiar o sistema de gotejamento. Em casos em que a 

água disponível for salobra, a solução é tentar mesclá-la com outra de boa 

qualidade.  

Para solos dessa natureza recomenda-se escolher culturas resistentes aos 

sais, aderir à prática de rotação de culturas, incorporar com frequência matéria 

orgânica ao solo e escolher solos leves e bem drenados para plantio. 

A EMBRAPA e outras instituições têm obtido bons resultados com a 

algarobeira e a erva sal na recuperação de solos salinizados.  

5.5 Práticas de Prevenção à Erosão 

A topografia do terreno é um dos principais fatores para determinação das 

aptidões agrícolas a serem exploradas em um determinado espaço e, portanto, 

define a prática de conservação do solo a ser adotada. A tabela abaixo elenca 

orientações de práticas conservacionistas em função da declividade do solo de 
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Holanda2 (2000 apud Neves et al., 2012). 

Tabela 2: Práticas conservacionistas sugeridas em função da “declividade” do solo 

Declividade do 
Solo 

Práticas conservacionistas sugeridas 

0 - 2 % Aração, gradagem e sulcamento, em curvas de nível. 

3 - 6 % Aração, gradagem, sulcamento e plantio em faixas de retenção, conforme o solo. 

6 - 12 % Terraços em nível ou gradiente, conforme o tipo de solo. 

12 - 18 % Terraços em nível ou gradiente. Faixas de retenção para maior proteção do solo. 

Acima de 18 % Aconselha-se destinar a área para fins de pastagens, refúgio da fauna ou 
reflorestamento. 

Uma das piores consequências da erosão é o assoreamento, pois se trata 

do carregamento de terra para dentro dos rios, deixando a água barrenta e 

dificultando a penetração da luz solar. Uma das principais prevenções é a escolha 

adequada de manejo da mata ciliar. Pequenos barramentos podem reduzir ― e até 

mesmo evitar ― o efeito de assoreamento de cursos d’água, pois o material 

transportado pela água se acumula nos barramentos e os transforma em patamares 

horizontais, que podem ser utilizados para alguns tipos de culturas como batata 

doce e capins.  

Uma forma de barramento sugerida por Neves et al. (2012) é a Tecnologia 

Base-Zero – TBZ (professor Artur Padilha), que consiste em barramentos horizontais 

em forma de arcos romanos construídos em pedras soltas e mantendo sua curvatura 

contra a vasão das águas, em períodos de chuva. Essa tecnologia retém grande 

parte do material carregado pelas enxurradas. O coroamento ― parede de pedras 

sem argamassa, abaixo do nível lateral do curso d’água ― deve ser a parte mais 

elevada. Ele pode ter dois (ou mais metros) de altura e faz com que a água, ao 

ultrapassar a parede de pedras, não escave a lateral do curso d’água ou desmorone 

o próprio barramento. Além de controlar o assoreamento, essa técnica pode 

contribuir para o acúmulo de água na superfície e no subsolo, mantendo o lençol 

freático mais elevado e, assim, alimentando por mais tempo poços, cacimbas e 

bebedouros próximos. 

                                            
2 HOLANDA, F. J. M. Manual de ajuda à convivência com as estiagens. Combatendo a 
desertificação. Fortaleza, 2000. 54 p. 
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5.6 Gestão da Água 

O uso consciente da água, de maneira equilibrada e sem prejuízos para as 

futuras gerações, é uma necessidade em qualquer lugar ― é até um dever cívico. 

No semiárido essa prática é ainda mais crucial. As próprias comunidades do 

Jequitinhonha tradicionalmente já racionalizam o uso da água em termos de 

qualidade e quantidade. Como se trata de uma região desprovida de saneamento 

básico, alguns cuidados precisam ser tomados para otimizar a disponibilidade de 

água e evitar a contaminação do lençol freático.  

5.6.1 Poços 

 

Durante a visita dos técnicos ambientais à Fazenda Bela Vista foi detectada 

a presença de poços manuais em algumas residências, construídos pelos próprios 

moradores, sem assistência técnica e testes de vazão, e também sem regularização 

ambiental (cadastro de uso insignificante ou outorga).  

Pela ausência de assistência técnica ― que levaria em consideração 

aspectos geológicos e hidrogeológicos ― foi possível perceber a inadequação da 

escolha da localização e do projeto construtivo dos poços. Vários deles, segundo 

relatos, estavam com baixa oferta de água ou secos. Além disso, a alta produção de 

poços sem regulamentação pode resultar em grandes rebaixamentos de nível 

d’água. 

Na região de domínio dos quartzitos, nas cristas quartzíticas, a leste da 

propriedade, a extração de água deve ser feita mediante a perfuração de poços, de 

acordo com o estudo designado pela CEMIG, de preferência atingindo o aquífero 

profundo ( h > 100 m).  

Portanto é necessário realizar um estudo de avaliação da disponibilidade 

hídrica subterrânea para quantificar os recursos hídricos subterrâneos disponíveis, 

com o objetivo de indicar fontes sustentáveis para o abastecimento. De forma 

complementar sugerem-se o mapeamento e a caracterização hidrogeológica por 

meio de estudos que visem à identificação dos aquíferos e das condições do fluxo 

subterrâneo, a fim de permitir a proposição de alocação de futuros poços tubulares a 
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serem construídos nas residências dos reassentados. 

5.6.2 Cisternas  

Em locais com longos períodos de estiagem como o semiárido mineiro, é 

conveniente a utilização de cisternas para conservação da água da chuva. O 

programa federal Água para Todos distribuiu cisternas para algumas famílias da 

Fazenda Bela Vista. Para melhor aproveitamento da água reservada, o ideal é a 

combinação da cisterna com um filtro de brita e areia e um tanque de sedimentação, 

que deve ser limpo periodicamente para remoção do lodo do fundo. 

5.6.3 Barragem Subterrânea 

Tendo em vista a situação dos cursos d’água apontados no mapa de 

drenagem e que não se confirmaram in loco, uma maneira de estocagem de água 

na zona subterrânea do leito de rios e riachos é a barragem subterrânea, que pode 

ser construída com lona plástica (a um custo baixo), barro impermeável e 

compactado, alvenaria de tijolos com argamassa de cal ou cimento, concreto 

ciclópico, concretos simples e armado, entre outros. A escavação é feita até que se 

encontre solo impermeável, podendo chegar a quatro ou até mais metros de 

profundidade. O aterramento é feito com o mesmo material da escavação, após a 

retirada de conteúdo que possa perfurar a lona. 

As barragens subterrâneas são importantes para minimizar a perda de água 

por evaporação das águas superficiais, característica peculiar do semiárido. Essa 

água pode ser absorvida pelas raízes das culturas exploradas na área e a barragem 

subterrânea pode também fornecer água para irrigação de cultivos adjacentes ou 

para outros usos. Esse tipo de barragem pode ser associado a outros como a 

barragem assoreadora. 

5.6.4 Reuso 

As águas de pias, tanques e chuveiros podem ser reutilizadas para rega de 

plantas, por exemplo. Existem várias técnicas para esse procedimento e algumas 
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são bem simples. Lengen (2008) sugere fazer o filtro usando-se como caixa de 

gordura uma placa de cimento impermeabilizada com nata de cimento e com dois 

canos de diâmetros diferentes. Faz-se uma válvula para evitar que a espuma 

adentre o filtro. A caixa do filtro pode ser feita de tijolos ou blocos sobre uma placa 

de concreto e é preenchida com saibro, carvão vegetal e areia. Periodicamente é 

necessário limpar a gordura e renovar a areia. 

Um exemplo citado por Neves et al. (2012) é o sistema desenvolvido pelo 

Projeto Dom Hélder Câmara, com recursos do MDA. A água servida segue para uma 

caixa coletora, como uma caixa de gordura, e segue para dois filtros compostos por 

10 cm de pedra, 10 cm de pedra lavada, 50 cm de serragem e 10 cm de húmus com 

minhoca. Após a filtragem e a fertilização, essa água é levada a um reservatório 

para ser utilizada na irrigação por um sistema de gotejamento. 

5.7 Pecuária 

A limitação de água em qualidade e volume e as distâncias de acesso 

contribuem significativamente para o emagrecimento de rebanhos. Alguns cuidados 

com os bebedouros naturais (em açudes, lagoas, rios, riachos e “baixios”) podem 

contribuir para amenizar o problema. Alguns exemplos são: higienização, transporte 

regular de água onde as fontes naturais secaram, diluição de água excessivamente 

salina, fornecimento de alimentos suculentos (palmas, castos nativos) e 

fornecimento de alimentos em locais sombreados. As nascentes devem ser evitadas 

por rebanhos a fim de que as mesmas não sofram pisoteio. 

5.8 Saneamento 

Para eliminação de dejetos, podem-se considerar dois tipos de sistema: com 

e sem água. É importante ressaltar que o primeiro requisito para a escolha do 

sistema é a disponibilidade de água. No caso das comunidades do Alto 

Jequitinhonha, como a Fazenda Bela vista, sabe-se que essa já é a mais 

significativa carência do local. Além disso, uma das vantagens do sanitário seco é a 

não contaminação de subsolos e águas ― e os resíduos ainda podem ser utilizados 

como adubo para jardim.  
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A construção é simples e exige dois cuidados: impedir a entrada da água da 

chuva e a entrada de insetos. Segundo Lengen (2008), a melhor técnica é o 

“Bason”, em que os excrementos humanos são misturados ao lixo da cozinha e a 

folhas secas e em aproximadamente em um ano convertem-se em adubo, em forma 

de terra preta.  

Essa técnica pode, inclusive, ser adotada em espaços de uso público e 

comunitário. Nesse caso, faz-se um só depósito sob as lajes, com várias cabines 

acima. Além dos excrementos humanos (líquidos e sólidos), pode-se também 

introduzir papel higiênico, gordura, lixo vegetal, cascas, carnes e ossos. Mas não se 

deve nunca utilizá-lo para descarte de latas, vidros, madeira, metais, sabão, tinta, 

remédios, detergentes e papel cartão. 

5.9 Apicultura 

Diante da elevada cobertura de floresta nativa de cerrado, com alta 

diversidade biológica, a produção de mel e seus derivados torna-se um importante 

fator para diversificação econômica familiar e reforço alimentício. 

Por se tratar de uma atividade com alto grau de perigo, é necessária a 

capacitação das pessoas para evitar acidentes e gerar atividades seguras e 

rentáveis, além de adequar a produção. 

A apicultura pode ser vantajosa para qualquer propriedade rural, pois pouco 

interfere na ocupação da área de outras atividades. E a ação polinizadora das 

abelhas aumenta a produtividade dos pomares e das lavouras, além de produzir 

própolis, cera, geleia-real, pólen e mel, excelentes alimentos para consumo, 

industrialização e comercialização.  

A prática demanda água potável à disposição das abelhas em um raio de 

300 metros e é preciso ter um cuidado especial com formigas, que podem provocar 

o abandono da colmeia ou mesmo sacrificar as abelhas. O apiário deve ser instalado 

em local sombreado para facilitar o controle da temperatura interna do enxame.  
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5.10 Compostagem 

A compostagem é um processo de decomposição biológica de compostos 

orgânicos, cujo objetivo final é a obtenção de matéria orgânica biologicamente 

estabilizada, que pode ser utilizada para melhorar as características físicas, 

químicas e estruturais do solo. Pode também resultar em um solo com maior 

capacidade de retenção de água. Existem várias maneiras de se fazer um 

compostor. Cada propriedade da Fazenda Bela Vista deveria adotar essa prática 

tanto para redução de emissão de resíduos quanto para adubação do solo. 

5.11 Biodigestores 

Os biodigestores são eficientes no processo de decomposição da matéria 

orgânica, oferecendo a possibilidade de utilização dos produtos resultantes desse 

processo. Para seu funcionamento podem ser utilizados esterco e lixo orgânico. 

Para aperfeiçoar a atividade, é necessário um rebanho de animais para contar com 

esterco suficiente. Nesse sentido, em alguns casos, funcionam bem se divididos 

entre vários produtores. O biodigestor pode ser alimentado duas vezes por mês. 

Um dos produtos gerados pelo biodigestor é o metano, que pode ser usado, 

por exemplo, para cozinhar. Cada quilo de esterco seco produz gás por cerca de 15 

minutos. Mensalmente deve-se retirar os lodos digeridos do depósito, que são um 

fertilizante de boa qualidade, podendo ser utilizado em sua forma natural ou diluído 

em água. 

Para que se alcance um sistema sustentável são necessárias estratégias 

positivas do ponto de vista ambiental e com custos compatíveis com o perfil 

socioeconômico da população afetada. Dessa forma, buscaram-se algumas 

estratégias para o convívio com o clima no semiárido. Grande parte foi baseada em 

Neves et al. (2012).  
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6 DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DO LOCAL 

 

6.1.1 Patrimônio Natural 

Através do aplicativo Google Earth© percebe-se que a Fazenda Bela Vista 

está rodeada de patrimônios naturais que, em alguns casos, já são explorados 

turisticamente (Figura 7). No lado leste da fazenda verifica-se a maior concentração 

deles. A propriedade faz divisa imediata com a Serra da Gordura, que protege 

inúmeros pontos de interesse de turismo ecológico como cachoeiras, monumentos 

paisagísticos, rios, paisagens de bioma do cerrado bem conservadas, dentre outros 

(Figuras 8 e 9). Cada ponto indicado na Figura 7 está a menos de dez quilômetros 

da fazenda e pode ser acessado por meio de trilhas ecológicas. 

O turismo ecológico é uma atividade importante porque permite a 

valorização cultural e natural da área, resultando na busca pela preservação do 

patrimônio. Também é uma fonte de renda a partir da natureza de forma não 

predatória ou extrativista. 
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. 
Figura 8: Entorno Fazenda Bela Vista 

Fonte: GOOGLE EARTH©. Acesso em: 25 de julho de 2017 

 

 

Figura 9: Cachoeiras do Ribeirão da Onça 

Fonte: Eduardo Gomes 
Disponível em http://www.panoramio.com/photo/88128227, acesso: 27 de julho de 2017. 

 

 

Figura 10: Rio do Peixe-Veredas 

Fonte: Eduardo Gomes 
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Disponível em http://www.panoramio.com/photo/88128456, acesso: 27 de julho de 2017. 

6.1.2 Acessos e Circulação 

O acesso por vias carroçáveis à fazenda se faz pelo norte e a oeste da 

propriedade, onde se encontram maiores concentrações de confrontantes 

(populações) ― são áreas já povoadas (figura 10). O acesso principal se dá no 

sentido da estrada para o perímetro urbano de Botumirim. 

 

Figura 11: Eixos de circulação 

Fonte: Google Earth© 2013, acesso: 27de julho de 2017. 
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O eixo de circulação principal existente se justifica pela forma da gleba e se 

desenvolve de maneira a percorrê-la longitudinalmente, pois o terreno é mais 

comprido do que largo.  

O TAC 2002 estabelece que o empreendimento deva compreender as vias 

de acesso. No entanto não há uma definição de dimensões. Conforme mencionado 

anteriormente, quanto ao parcelamento em solo rural, não há legislação específica 

que faça essa e outras definições. Segundo Mascaró (2005), um sistema viário local 

é composto por vias que cumprem a missão de dar acesso a propriedades 

particulares, desestimulando o tráfego, pois os traçados não devem ter continuidade. 

No caso da Fazenda Bela Vista, que possui apenas o tráfego local, a função das 

vias é exatamente essa. Segundo o Decreto Estadual de Minas Gerais n. 44.646, de 

31 de outubro de 2007, as dimensões sugeridas seguem na Tabela 3. 

Tabela 3: Características do sistema de vias 

PARÂMETROS           
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAS  

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 

RAMPA 
MÍNIMA 

RAMPA MÁXIMA 

PISTAS  
PASSEIOS 
LATERAIS 

LARG. 
TOTAL 

MÁX. 
PERMITIDA 

MÁX. 
PERMISSÍVEL* 

ROLAMENTO  ESTACIONAM 

LARG. 
MÍNIMA 

Nº DE 
FAIXAS 

LARG. 
MÍNIMA 

POR 
FAIXA  

Nº DE 
FAIXAS 

LARG. 
MÍNIMA 

LOCAL 
PRINCIPAL  2 3,00m  2 2,50m  3,00m  17,00m 

0,50% 

15% 18% 

LOCAL 
SECUNDÁRIA  1 3,50m  1 2,50m  1,50m  9,00m 18% 30% 

LOCAL COM 
PRAÇA DE 

RETORNO** 2 2,50m - - 1,50m  8,00m 18% 30% 

DE 
PEDESTRES  1 1,50m  - - - 1,50m 

1,50% 

15% - 

CICLOVIA  1 2,00m  - - - 2,00m 5% 15% 

* Rampas admissíveis em trechos de vias cujo comprimento não exceda a 100m (cem metros) em 
terrenos onde a declividade predominante seja maior que 30% (trinta por cento). O piso nesses 
trechos deverá ter acabamento em asfalto ou em concreto moldado “in loco”. 
** A praça de retorno deverá ter diâmetro mínimo de 20m (vinte metros) e o canteiro central 
diâmetro mínimo de 12m (doze metros). Em caso de não haver canteiro central e na 
impossibilidade de diâmetro de 20m (vinte metros), será aceitável o diâmetro mínimo de 15m 
(quinze metros).  
Fonte: Minas Gerais, Decreto 44.646, 2007. 

O uso da bicicleta como meio de transporte é uma boa solução, pois traz 

benefícios à saúde do usuário, tem baixo custo para aquisição e manutenção, é uma 

tecnologia limpa (não poluente) e transforma as vias em espaços de convivência. A 

Fazenda Bela Vista possui uma declividade muito favorável ao uso desse meio de 
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transporte (Figura 11). A opção pela adoção das ciclovias é garantir segurança ao 

usuário, incentivando o uso desse meio de transporte. 

6.1.3 Declividade 

 

Figura 12: Mapa de declividades 

Fonte: Elaborada pela autora 
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A fazenda possui baixas declividades, a maioria na faixa de 5%, o que é 

ideal para o desenvolvimento de qualquer atividade (figura 12). 

 

Figura 13: Mapa de escoamento superficial 

Fonte: Elaborado pela autora 

A análise do escoamento pluvial superficial (Figura 13) demonstra a 

ocorrência de alguns pontos de confluência. Somado ao fato da baixa declividade do 

terreno, pode-se inferir a possibilidade de áreas alagáveis. Essa é uma característica 

significativa quando se percebe que um dos problemas de abastecimento de água 

da fazenda se dá não só pela carência do recurso, mas também pelo custo de sua 
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distribuição. Na possibilidade de criação de novos açudes, esses podem ser pontos 

de interesse para suas locações. Em termos de agricultura essas podem ser regiões 

convenientes para determinados cultivos. Importante citar também a infiltração no 

solo para reabastecimento do lençol freático. Essas áreas devem ser evitadas para 

implantação de residências e impermeabilização do solo. 

6.1.4 Ventilação 

As baixas declividades, somadas à presença da serra a leste, podem alterar 

as condições de ventilação local, gerando os ventos anabáticos (corrente 

ascendente de ar) durante o dia e catabáticos à noite (Mascaró, 2005). Esses ventos 

são mais fortes quanto maiores forem os desníveis e menos vegetação ou 

obstáculos existir, condição própria desse terreno, pois a vegetação de cerrado é 

tipicamente mais rasteira e menos densa. Assim, durante o dia o sentido do vento 

seria oeste-leste e, à noite, leste-oeste. Essa é uma informação importante tendo em 

vista que durante o verão a estratégia de condicionamento térmico passivo 

compreende ventilação cruzada. 

6.1.5 Áreas Verdes e Reserva Legal 

Conforme o Código Florestal (Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012), que 

dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, todo imóvel rural deve manter área 

com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal. No caso da Fazenda 

Bela Vista, essa área corresponde a 20% da área da gleba. Essa delimitação foi 

fornecida conjuntamente com o material da CEMIG disponibilizado e não será 

discutido.  

A base de drenagem utilizada para o trabalho é a mesma adotada pela 

CEMIG e faz parte do banco de dados da Agência Nacional das Águas (ANA). Esse 

material se baseia em topografia e imagens de satélites. In loco a equipe de técnicos 

ambientais contratados pela empreendedora não confirmou a existência de grande 

parte dos recursos hídricos. No entanto, isso pode significar que os mesmos 

secaram ou que sejam intermitentes. Avaliaram-se as áreas de preservação 

permanente de 30 metros para cursos d’água, inclusive o barramento da bacia do 
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Córrego do Saquinho, e 50 metros de raio em torno das nascentes. Foram 

consideradas nascentes todos os pontos iniciais dos cursos apresentados no mapa 

de drenagem, pois, ainda que não sejam nascentes de fato, configura-se um ponto 

de recarga hídrica e culminará em um curso d’água. 

 
Figura 14: Mapa de áreas verdes e Reserva Legal. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Na porção noroeste da gleba há uma grande concentração de nascentes 

(figura 14) ― algumas fazem parte de uma área destinada à Reserva Legal. No 

entanto, há ainda a necessidade de cuidado maior com as demais nascentes, 

protegendo-as de pisoteio por pastagem e realizando o manejo correto para 

recuperação da mata ciliar. 

6.1.6  Áreas Institucionais 

Apesar de não serem previstas por lei no parcelamento do solo rural, 

conforme explanado no Capítulo 4, é nesse local que as áreas institucionais são 

ainda mais necessárias.  

Segundo o TAC 2002, a CEMIG se comprometeu a definir e localizar os 

equipamentos públicos como escola, posto de saúde e posto telefônico. Assim, as 

áreas institucionais fazem parte do programa de necessidades do empreendimento. 

Na Figura 13, a título de comparação visual, fez-se na legenda um quadrado com a 

área correspondente a 5% da gleba, que é a proporção definida para o 

parcelamento destinado a fins urbanos em zoneamento definido pelo Decreto 

Estadual n.44.646/2007. 

Além dos equipamentos comunitários são necessários espaços de convívio, 

de lazer e de permanência, públicos, que reforcem as tradições e possibilitem a 

realização de festas, feiras de trocas e atividades culturais dos povos ribeirinhos.  

Como se trata de realocação de comunidade de maneira compulsória, é 

importante ressaltar o respeito pela origem dessa população. Segundo Carlos et al. 

(2012), a memória coletiva se eterniza através de registros e documentos, 

transforma-se em memória histórica e permite contextualizar as heranças do 

passado que restam na paisagem. Essa memória coletiva também proporciona 

unidade e identidade dentro de uma sociedade, podendo fortalecer também as 

tradições e modos de vida locais. 
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7 MACROZONEAMENTO PROPOSTO 

 

7.1 Zoneamento Ecológico Econômico 

 

Conforme orientações constantes no decreto federal n. 4.297, de 10 de julho 

de 2002, buscou-se primeiramente o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado 

de Minas Gerais (ZEE-MG3) para se obter subsídio técnico, com informações oficiais 

acerca das vulnerabilidades ambientais e potencialidades sociais da área de estudo. 

Os critérios determinados pelo ZEE devem ser obrigatoriamente observados na 

implantação de planos de organização territorial, pois estabelece medidas e padrões 

de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos 

hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, objetivando o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

 

7.1.1 Zonas Ecológicas Econômicas 
Tabela 4: Zonas Ecológicas Econômicas ZEE-MG 

Zonas Ecológicas Econômicas 

  
Muito 

precária Precária 
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta 

Potencialidade 
Social 100,00%             

Vulnerabilidade 
Natural       55,02% 0,26%   44,72% 

 

De acordo com o relatório gerado a partir do ZEE-MG, a área está 

totalmente inserida na Zona Ecológica Econômica 6, cuja definição se refere às 

áreas de baixo potencial social e alta vulnerabilidade natural, muito dependentes de 

assistência direta e constante dos governos estadual ou federal em áreas básicas de 

desenvolvimento, levando em conta que o meio natural é um elemento limitante. 

 

7.1.2 Potencialidade Social 

 

                                            
3 Sistema de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais – ZEE-MG. Disponível 
em: http://www.zee.mg.gov.br/ 
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É muito precário o potencial social da área da Fazenda Bela Vista em suas 

condições atuais, medido pelos potenciais produtivo, natural, humano e institucional 

(Tabela 5), que determina o ponto de partida de um município ou uma microrregião 

para alcançar o desenvolvimento sustentável.  

 

Tabela 5: Potencialidade Social ZEE-MG 

Potencialidade Social 

  
Muito 

precária Precária 

Componente Produtivo 100,00%   

Componente Institucional   100,00% 

Componente Natural 100,00%   

Componente Humano 100,00%   

Potencialidade Social 100,00%   

 

O potencial produtivo também é caracterizado como muito precário. Ele é 

determinado por dois fatores condicionantes: infraestrutura de transporte e 

atividades produtivas econômicas.  

O componente institucional é avaliado como precário. Ele representa a 

capacidade institucional, de caráter público ou privado, dos municípios de atender 

aos cidadãos em suas demandas por atendimento público nas áreas de saúde, 

educação, meio ambiente, cultura, lazer, segurança, economia.  

A componente natural na área referida pelo ZEE não se relaciona com os 

aspectos relativos a qualidade e vulnerabilidade dos recursos naturais, mas sim com 

os aspectos econômicos. Assim, levou-se em consideração o quanto, 

economicamente, o recurso natural está sendo utilizado como fonte geradora e 

impulsionadora da economia. 

A análise da potencialidade humana ― na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável e considerando-se grau de abrangência, periodicidade e consistência 

estatística dos dados disponíveis ― é determinada pelo ZEE por três fatores 

condicionantes: ocupação econômica, com dois indicadores (taxa de ocupação e 

taxa de desocupação); demografia, com dois indicadores (grau de urbanização e 
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razão de dependência); e condições sociais, com sete indicadores (renda, 

educação, habitação, saúde, saneamento, segurança pública e índice de 

desenvolvimento humano municipal – IDH-M). 

 

7.1.3 Vulnerabilidade Natural 
Tabela 6: Vulnerabilidade Natural ZEE-MG 

Vulnerabilidade Natural 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta   

Vulnerabilidade 
do solo   66,35% 4,76% 24,83% 4,06%   

Integridade da 
Fauna         100,00%   

Vulnerabilidade 
do solo à 
Erosão   16,83% 34,95% 40,49% 7,74%   

Vulnerabilidade 
dos recursos 
hídricos       95,09% 4,91%   

Integridade da 
Flora   2,66% 4,49% 6,83% 86,02%   

Índice de 
Umidade             

C1 - Subúmido 
Seco           100,00% 

 

A vulnerabilidade natural se referente à incapacidade do meio ambiente de 

resistir ou recuperar-se de impactos antrópicos negativos. Ela abrange: 

 A vulnerabilidade natural à contaminação ambiental pelo uso do solo, que 

considera a profundidade e a distância de várzeas, pois distanciam os 

poluentes dos cursos d’água a jusante, por exemplo; 

 A integridade da fauna com foco nos grupos de vertebrados (peixes, 

mamíferos, aves, répteis e anfíbios), porque são mais sensíveis e os 

humanos teriam susceptibilidades semelhantes;  

 A vulnerabilidade do solo à erosão; 

 A vulnerabilidade natural dos recursos hídricos, que consistiu na interpretação 

da disponibilidade natural de água e da potencialidade de contaminação dos 

aquíferos, não se incorporando a qualidade de água superficial;  



62 
 

 A integridade ponderada da flora, fator condicionante da vulnerabilidade 

natural. Representa as áreas que ainda têm integridade ecológica e que, 

portanto, são mais vulneráveis à ação do homem;  

 Índice de umidade, caracterizado como C1 - Subúmido Seco: com intervalo 

do índice de umidade entre –33,3 e 0 são verificados índices de chuvas 

acumuladas, em média durante o ano, na ordem de 850 a 1100 mm. Possui 

temperaturas médias anuais relativamente mais baixas com relação ao clima 

semiárido compreendendo uma faixa que pode variar de 21 a 25ºC, que 

levam a demanda de evapotranspiração relativamente menor, a qual, por sua 

vez, gera índices de umidade um pouco maiores. 

 

7.1.4 Integridade da Flora 
Tabela 7: Integridade da Flora ZEE-MG 

Integridade da Flora 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta 

Prioridade para 
conservação da 
flora         100,00% 

Grau de 
conservação da 
vegetação 3,30% 0,32% 2,69% 5,26% 88,42% 

Relevância 
cerradão 100,00%         

Relevância 
campo rupestre 86,64% 0,20% 8,84% 4,32%   

Relevância 
floresta ombrófila 100,00%         

Relevância 
vereda 96,32% 0,19% 1,16% 0,39% 1,94% 

Relevância 
floresta decídua 100,00%         

Relevância 
floresta 
semidecídua 100,00%         

Heterogeneidade 
da flora 2,17% 25,41% 52,61% 18,28% 1,53% 

Relevância 
campo 52,91% 11,36% 25,42% 10,32%   

 

A integridade da flora se refere à sua conservação, pois possuem elevada 

qualidade ambiental e estão em locais naturalmente frágeis e sob provável pressão 
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humana. Trata-se de áreas onde o poder público ainda pode intervir favoravelmente 

para conservar recursos biológicos que, possivelmente, estarão em risco num futuro 

próximo. 

 

7.1.5 Integridade da Fauna 
Tabela 8: Integridade da Fauna ZEE-MG 

Integridade da Fauna 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta 

Mastofauna         100,00% 

Avifauna   53,46%     46,54% 

Heptofauna         100,00% 

Ictiofauna   100,00%       

Invertebrados         100,00% 

 

Dentre as espécies de maior conservação dentro da propriedade da 

Fazenda Bela Vista estão os grupos de mastofauna (mamíferos), heptofauna 

(répteis e anfíbios) e invertebrados (exemplo: insetos). A baixa integridade de 

ictiofauna (peixes) pode estar relacionada à baixa disponibilidade de recursos 

hídricos superficiais. A avifauna é um dos mais importantes indicadores para se 

definir a integridade ambiental do componente fauna e o menos conservado na 

propriedade em estudo. 

 

7.1.6 Vulnerabilidade do Solo 
Tabela 9: Vulnerabilidade do Solo ZEE-MG 

Vulnerabilidade do Solo 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta % 

Suscetibilidade à 
Degradação 
Estrutural do 
Solo   28,89% 71,11%       

Probabilidade de 
Contaminação 
Ambiental pelo 
Uso do Solo 66,35% 4,76%   24,83% 4,06%   
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Taxa de 
Decomposição 
da Matéria 
Orgânica do 
Solo     71,11% 28,89%     

Mapa do Solo 
Simplificado             

Cambissolo           24,78% 

Latossolo           69,52% 

Neossolo Litólico           5,70% 

 

A vulnerabilidade do solo foi de 66,35% da área da propriedade baixa e 

compreende: 

 Suscetibilidade à degradação estrutural do solo, que indica os níveis de 

susceptibilidade do solo à degradação estrutural em função de diferentes 

combinações de textura e teor de matéria orgânica do solo; 

 Probabilidade de contaminação ambiental pelo uso do solo; 

 Taxa de decomposição da matéria orgânica do solo, que possui relevância 

tanto do ponto de vista da sustentabilidade dos agroecossistemas, como está 

relacionada à liberação de CO2 para a atmosfera; 

 Mapa do solo simplificado (não pôde ser visualizado em função da pequena 

dimensão da área) indicou um domínio de Latossolos (solos profundos, 

bastante envelhecidos, com baixa fertilidade natural e geralmente boas 

propriedades físicas). Estes são seguidos pelos Cambissolos (solos 

geralmente rasos, jovens, com fertilidade natural variável e propriedades 

físicas desfavoráveis). 

 

7.1.7 Vulnerabilidade do Solo à Erosão 
Tabela 10: Vulnerabilidade do Solo à Erosão ZEE-MG 

Vulnerabilidade do solo à Erosão 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta % 

Erodibilidade     71,11%   28,89%   

Risco Potencial 
à Erosão   48,92% 34,62% 6,10% 10,36%   

Declividade             

Forte Ondulado           5,30% 

Montanhoso 
Escarpado           0,05% 
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Ondulado           22,29% 

Plano ou suave-
ondulado           72,36% 

Exposição do 
solo   32,76% 48,98% 16,40% 1,87%   

Intensividade da 
chuva   0,57%   99,43%     

 

O potencial de erodibilidade do solo pode ser menor quando em situações 

de baixa declividade, como é o caso da Fazenda Bela Vista, diminuindo-se, dessa 

forma, o risco potencial à erosão. 

A geomorfologia foi considerada o principal fator responsável pela 

susceptibilidade dos solos à erosão, juntamente com a intensidade das chuvas e a 

exposição do solo ao impacto direto das gotas de chuva.  

A susceptibilidade à erosão, por sua vez, foi determinada combinando-se o 

risco potencial de erosão, a intensidade das chuvas e a exposição do solo ao 

impacto direto das gotas de chuva. 

 

7.1.8 Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos 
Tabela 11: Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos ZEE-MG 

Vulnerabilidade dos recursos hídricos 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta % 

Disponibilidade 
de água 
superficial 100,00%           

Índice de 
Umidade             

C1 - Subúmido 
Seco           100,00% 

Disponibilidade 
de água 
subterrânea 100,00%           

Potencialidade 
de 
contaminação 
de aquíferos 42,34% 34,64% 13,74% 4,36% 4,91%   
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Entende-se por disponibilidade hídrica a quantidade de água que pode ser 

retirada de um manancial sem que se comprometa a flora e a fauna existentes na 

área da bacia hidrográfica, bem como a jusante do ponto de captação. 

Os recursos hídricos subterrâneos consistem em uma relação que expressa 

a parcela média da precipitação que é convertida em escoamento base ou 

subterrâneo. Representa assim a parcela da precipitação que é restituída ao 

aquífero superficial, para compensar o processo de drenagem natural do mesmo, 

promovido pelos cursos de água, para sustentar o escoamento superficial. 

A baixa potencialidade de contaminação, interpretada pelo ZEE, considera 

características do Sistema Aquífero Gnáissico-Granítico, o qual, apesar de sua baixa 

capacidade de produção de água, pelas suas características físicas (elevada 

profundidade, rochas extrusivas com baixa permeabilidade e água com baixa 

concentração de sais), verifica maior proteção do aquífero no tocante à 

contaminação. 

 

7.1.9 Risco Ambiental 
Tabela 12: Risco Ambiental ZEE-MG 

Risco Ambiental 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta 

Risco Ambiental 0,26% 99,74%       

Vulnerabilidade 
Natural   55,02% 0,26%   44,72% 

 

O risco ambiental é definido pela presença de uma atividade ou um 

empreendimento humano que possua impacto potencial de dano significativo, em 

um local de considerável vulnerabilidade natural. Apesar de a área possuir baixo 

risco ambiental, não necessariamente essa é uma característica positiva do ponto de 

vista social e humano: ela não possui atividades econômicas notáveis. 
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7.1.10 Prioridades de Conservação 
Tabela 13: Prioridade de Conservação ZEE-MG 

Prioridade de Conservação 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta 

Prioridade para 
conservação da 
Flora         100,00% 

Qualidade 
Ambiental     20,24% 79,76%   

Vulnerabilidade 
Natural   55,02% 0,26%   44,72% 

 

O conceito de qualidade ambiental, tal como aplicado pelo ZEE, engloba 

apenas as variáveis vegetação nativa, qualidade da água superficial e perdas de 

solo. Assim, áreas agrícolas, por exemplo, foram classificadas como tendo baixa 

qualidade ambiental. A maior prioridade de conservação consiste na flora. 

 

7.1.11 Prioridade de Recuperação 
Tabela 14: Prioridade de Recuperação 

Prioridade de Recuperação 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta Muito Alta 

Prioridade de 
Recuperação 40,78% 37,93% 6,51% 6,79% 7,99% 

Qualidade 
Ambiental     20,24% 79,76%   

Vulnerabilidade 
Natural   55,02% 0,26%   44,72% 

 

Por se tratar de área de alta qualidade ambiental e vulnerabilidade natural 

razoável, atualmente não foram verificados altos índices de prioridade de 

recuperação. 

 

7.1.12 Qualidade Ambiental 
Tabela 15: Qualidade Ambiental 

Qualidade Ambiental 

  
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta 

Muito 
Alta 
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Qualidade 
Ambiental     20,24% 79,76%   

Grau de 
conservação da 
vegetação 
nativa 3,30% 0,32% 2,69% 5,26% 88,42% 

Erosão Atual     100,00%     

Qualidade da 
Água       100,00%   

 

A propriedade possui uma boa qualidade ambiental, contando com alta 

conservação da vegetação nativa e qualidade da água disponível (apesar de baixa 

disponibilidade). Ressalta-se nesse critério a erosão. 

 

7.1.13 Cenário Exploratório 
Tabela 16: Cenário Exploratório ZEE-MG 

Cenário Exploratório  

  Inapta Moderada Restrita 
Muito 
Baixa Baixa Média  Alta Muito Alta  % 

Qualidade 
Ambiental           20,24% 79,76%     

Necessidade 
de Tratamento 
de Esgotos 
Domésticos         100,00%         

Prioridade para 
conservação 
da Flora               100,00%   

Prioridade de 
Recuperação       40,78% 37,93% 6,51% 6,79% 7,99%   

Aptidão edafo-
climática para 
a Cultura de 
Eucalipto 9,41% 79,55% 11,04%             

Índice de 
Monocultura 
de Eucalipto       100,00%           

Fatores 
Condicionante
s para o 
Saneamento       100,00%           

Fatores 
Condicionante
s para a 
Implantação de 
Infraestrutura       100,00%           

Fatores 
Condicionante
s para 
Implantação de 
Novas 
Mineradoras               100,00%   



69 
 

Aptidão edafo-
climática para 
a Cultura de 
Cana de 
Açúcar 29,67%                 

Aptidão edafo-
climática para 
a Cultura de 
Cana de 
Açúcar com 
irrigação 
recomendada: 
Conflito baixo                 70,33% 

Aptidão edafo-
climática para 

a Cultura de 
Cana de 
Açúcar sem 
conflito baixo 29,67%                 

Aptidão edafo-
climática para 
a Cultura de 
Cana de 
Açúcar com 
irrigação 
recomendada 
sem conflito 
baixo                 70,33% 

Índice de 
Monocultura 
de Cana de 
Açúcar       100,00%           

fatores 
Condicionante
s para 
Implantação de 
Novas Culturas               100,00%   

 

Apesar da pouca disponibilidade de água (superficial e subterrânea), a 

qualidade ― representada por características mensuráveis, de natureza química, 

física e biológica ― é boa dentro da propriedade. 

Para o tratamento de esgoto doméstico, a abordagem desenvolvida pelo 

ZEE-MG foi baseada em uma simulação da qualidade da água superficial decorrente 

do lançamento in natura da carga de poluição contida nos esgotos domésticos, uma 

vez que mais de 97% dos municípios do Estado de Minas Gerais lançam o esgoto 

doméstico nos corpos d`água. Ao reinterpretar o mapa de qualidade da água, nas 

situações em que a qualidade simulada para a água foi muito alta e alta, ou seja, 

alta capacidade de diluição e ou de autodepuração, atribuiu-se prioridade de 

tratamento baixa. No entanto, vale ressaltar que se trata de uma localização onde a 

disponibilidade de água é muito baixa e a população depende quase exclusivamente 

de recursos naturais.  
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O índice de fatores condicionantes socioeconômicos para implantação de 

novas culturas nos municípios mineiros considera que, quanto menor for este índice, 

melhores são as condições sociais, econômicas, naturais e institucionais dos 

municípios, o que representa uma situação favorável à implantação de novas 

culturas. No entanto, situações socioeconômicas precárias dos municípios não 

constituem impedimento de introdução de novos empreendimentos agroindustriais, 

mas impõem condições necessárias para superar os problemas apontados pelos 

indicadores que o compõe. Ou seja, municípios com índices de fatores 

condicionantes ruins e IDH-M baixo necessitam que o empreendimento apresente 

medidas para reduzir a taxa de mortalidade infantil, elevar a taxa de alfabetização e 

melhorar as condições de vida dos idosos, por exemplo. É o caso da Fazenda Bela 

Vista. 

 

7.1.14 Áreas de potencial exploração mineral 
Tabela 17: Áreas de potencial exploração mineral ZEE-MG 

Zonas Temáticas 

Processo Substância Fase Uso Área(ha) 

830669/2010 
MINÉRIO DE 
FERRO 

AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA INDUSTRIAL 32,37 

832614/2012 QUARTZO 
AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA INDUSTRIAL 24,63 

832234/2006 GRANITO 
AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA REVESTIMENTO 271,21 

833324/2010 
MINÉRIO DE 
FERRO 

AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA INDUSTRIAL 96,77 

833497/2006 MINÉRIO DE OURO 
AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA INDUSTRIAL 497,94 

830487/2008 MINÉRIO DE OURO 
AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA INDUSTRIAL 907,47 

831252/2010 
MINÉRIO DE 
FERRO 

AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA INDUSTRIAL 1377,95 

 

Áreas com autorização de pesquisa minerária foram incluídas com destaque 

no Zoneamento Ecológico- Econômico de Minas Gerais. Os perímetros registrados 

junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foram considerados 

áreas de potencial exploração mineral. A Zona de Uso Especial para Mineração 

compreende áreas eventualmente passíveis de serem exploradas para mineração. 

Dessa forma, a aptidão natural dessas áreas é mantida, ao mesmo tempo em que 



71 
 

sua possível vocação minerária é devidamente assinalada e registrada. As porções 

de terra da gleba inseridas nos perímetros registrados estão contidos na Tabela 17. 

 

7.2 Sintetização 

Os indicadores estabelecidos através do ZEE-MG ressaltaram que a 

Fazenda Bela Vista consiste em um ambiente de alta qualidade ambiental, alto grau 

de conservação da vegetação e integridade de flora e fauna. Apesar de pouca 

disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, a qualidade da água é boa. 

No entanto, a potencialidade social da região é baixa, demandando: 

desenvolvimento produtivo para fortalecimento econômico da população; 

aprimoramento da infraestrutura de transporte; suporte institucional de caráter social, 

ecológico, econômico, político ou cultural; atendimento público nas áreas de saúde, 

educação, meio ambiente, cultura, lazer, segurança, economia. Dessa forma, a 

melhora do indicador humano será uma consequência. 

Em função das atividades a serem desenvolvidas nessa gleba, o solo pode 

ser considerado um importante item a ser aprimorado. Embora a propriedade 

possua baixas declividades, as chuvas intensas podem provocar erosão. Assim, é 

importante que sejam empenhados sistemas de mitigação dessa condicionante. 

Além disso, em sua maioria, o solo não possui alta qualidade agrícola, demandando 

correções de suas limitações químicas, empregando agricultura com nível médio a 

alto de tecnologia. 

A baixa disponibilidade hídrica reforça ainda mais a necessidade de uso 

consciente, reuso e aproveitamento das águas pluviais, através de barragens e 

cisternas. Nesse caso, é fundamental o suporte técnico para perfuração de poços, 

tanto pela otimização do trabalho quanto pela questão de rebaixamento do lençol 

freático. O tratamento adequado dos efluentes também é essencial a fim de não 

contaminar o pouco recurso naturalmente disponível. 

Para o sucesso de todas as estratégias é fundamental a atuação do poder 

público, que pode se dar em parceria com o setor privado, de forma a proporcionar a 
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condução das medidas necessárias, sensibilizando, orientando e oferecendo suporte 

técnico à população envolvida. 

O empreendedor (CEMIG) se comprometeu a formar equipes 

multidisciplinares responsáveis pelo programa de remanejamento cuja presença 

será permanente nas comunidades afetadas, estabelecidas em dois escritórios: um 

na margem esquerda e outro na margem direita do Rio Jequitinhonha, nas cidades 

de Crisália e Turmalina. Também ficou condicionado que, por oito anos, um contrato 

com a EMATER garantirá assistência às comunidades. Essas instituições podem 

desenvolver oficinas em conjunto com as populações a fim de promover as 

estratégias ambientalmente corretas de ocupação, em consonância com o ZEE 

elaborado para essa região. As equipes podem fazer visitas às residências para 

verificar o emprego das técnicas abordadas e poderiam ser produzidos pequenos 

manuais estratégicos, como cartilhas, para reforço das práticas desenvolvidas. 

Os benefícios ambientais desse modo de vida, somado à riqueza do 

patrimônio natural da região, aumentam o potencial do turismo ecológico. Podem ser 

desenvolvidos: trilhas ecológicas, roteiros de escalada, divulgação de festas 

tradicionais, cursos de permacultura, roteiros de turismo rural. Essa seria também, 

além da apicultura, mais uma forma de diversificação da economia, aumentando o 

componente produtivo e humano e a potencialidade social. Para tanto, ressalta-se a 

necessidade de investimento em infraestrutura e boas condições de acesso, além da 

capacitação em parceria com o SEBRAE e a EMBRAPA, por exemplo. 
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7.3 Análise Territorial 

Figura 15: Análise Global da Gleba 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A fim de se elaborar o macrozoneamento da Fazenda Bela Vista, foi 

realizada, inicialmente a sobreposição dos mapeamentos elaborados ao longo da 

pesquisa (Figura 15). 

 

7.4 Macrozona 1 

 

Figura 16: Macrozona 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

Características:  

a) Corresponde a 20% da área da gleba; 

b) Foi estabelecida através das áreas previamente determinadas para reserva legal, 

portanto;  

c) Áreas com cobertura de vegetação nativa, de maior importância para a 

conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e 

da flora nativa. 

Diretrizes: 

a) Assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 

rural; 
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b) Auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos; 

c) Promover a conservação da biodiversidade; 

d) Abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa. 

Usos: Conforme manejo sustentável, nas situações previstas na Lei n. 12.651, de 25 

de maio de 2012. 

7.5 Macrozona 2 

Figura 17: Macrozona 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

Características:  

a) Compreende a maior parte do terreno; 

b) Área de Latossolos argilosos com baixa drenância, gerando alguma capacidade 

de acumular água na zona superficial;  

c) Predominância de atividades agropecuárias e assentamentos humanos com 

características rurais. 

 

Diretrizes: 

a) Manter a ocupação com características de baixo adensamento; 
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b) Utilizar práticas que garantam a conservação do solo e das águas;  

c) Incentivar práticas agropecuárias sustentáveis; 

d) Estimular a pesquisa para aproveitamento agropecuário sustentável; 

e) Recuperar a vegetação em áreas de preservação permanente. 

 

Usos: 

a) Ocupação humana com características rurais; 

b) Agropecuária, compreendendo unidades integradas de beneficiamento, 

processamento, armazenagem e comercialização dos produtos; 

c) Comércio e serviços de suporte às atividades permitidas na zona;  

d) Atividade compatível com turismo rural, educacionais, esportivas, assistenciais, 

religiosas e culturais;  

e) Área preferencial para instalação de áreas institucionais;  

f) Área preferencial para instalação de residências. 
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7.6 Macrozona 3 

 

Figura 18: Macrozona 3 

Fonte: Elaborado pela autora 

Características:  

a) Linha de cristas com direção N-S correspondente a rochas quartizíticas do 

Espinhaço com relevo de escarpas altas, entalhamento profundo e drenagem densa. 

b) Predomínio de Neossolos Litólicos e afloramentos rochosos, que apresentam 

poucas alternativas de uso e podem ter problemas de erosão.  

c) Forte componente para geração de aquíferos potenciais.  

d) Falhas e fraturas recentes e a intrusão de diques comumente geram aquíferos 

confinados e/ou aquitardos; 

e) Nesses perfis há uma segmentação das superfícies equipotenciais promovendo o 

aprisionamento da circulação hidrodinâmica ou mesmo retardando-a, além de ser a 

área natural de maior recarga no panorama geológico regional/local.  

 

Diretrizes: 

a) Fomentar o uso dos recursos paisagísticos e culturais para o ecoturismo; 
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b) Promover o manejo sustentável dos recursos naturais, do manejo agroflorestal 

sustentável e da preservação da paisagem; 

c) Recuperação da vegetação em áreas de preservação permanente; 

d) Promover o controle de erosões; 

e) Desestimular a ocupação e as alterações antrópicas. 

 

Usos:  

Extração de água feita mediante a perfuração de poços, de acordo com o estudo 

designado pela CEMIG, de preferência atingindo o aquífero profundo ( h > 100 m).  

7.7 Macrozona 4 

 

Características: 

a) Região de rochas filíticas do Grupo Macaúbas e granitóides da Suíte Rio 

Itacambiruçu; 

Figura 19: Macrozona 4 

Fonte: Elaborado pela autora 



79 
 

b) Colinas filíticas e gnáissicas com predomínio de Latossolos associados a 

Cambissolos, que, por serem mais ricos em minerais, geralmente, apresentam bom 

potencial agrícola. 

Diretrizes: 

a) Estimular o aumento da produtividade e a otimização das áreas agrícolas; 

b) Incentivar práticas agrícolas sustentáveis; 

c) Estimular a pesquisa para aproveitamento agrícola sustentável; 

d) Desestimular a prática de pastagem; 

e) Recuperar a vegetação em áreas de preservação permanente. 

Usos: 

a) Ocupação humana com características rurais; 

b) Área preferencial para o exercício da agricultura; 

c) Atividade compatível com turismo rural. 

7.8 Macrozona 5 

 

Figura 20: Macrozona 5 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Características: 

Ocorrência de Latossolo Vermelho-Amarelo, com maior poder de infiltração e 

ocorrendo nas áreas mais inclinadas, cujas propriedades físicas são favoráveis à 

agricultura com nível médio a alto de tecnologia, pois necessitam de correções de 

suas limitações químicas; 

Diretrizes: 

a) Estimular o aumento da produtividade e a otimização das áreas agrícolas; 

b) Incentivar as práticas agrícolas sustentáveis; 

c) Corrigir limitações químicas do solo; 

d) Recuperar a vegetação em áreas de preservação permanente. 

Usos: 

a) Ocupação humana com características rurais; 

b) Área preferencial para o exercício da agricultura; 

c) Atividade compatível com turismo rural. 

7.9 Macrozona 6 

 

Figura 21: Macrozona 6 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Características: 

a) Ocorrência de Neossolo Flúvico, com menor poder de infiltração, elevada 

susceptibilidade à inundação e áreas de baixada; 

b) Região considerada de grande potencialidade agrícola, mesmo os locais com 

baixa saturação por bases, em função da posição que ocupam na paisagem ― ou 

seja, são áreas de várzea, pouco ou não sujeitas à erosão, onde a 

motomecanização agrícola pode ser praticada intensivamente. 

Diretrizes: 

a) Estimular o aumento da produtividade e a otimização das áreas agrícolas; 

b) Incentivar as práticas agrícolas sustentáveis; 

c) Recuperar a vegetação em áreas de preservação permanente. 

Usos: 

a) Área preferencial para instalação de barragens e açudes comunitários; 

b) Ocupação antrópica moderada; 

c) Área preferencial para o exercício da agricultura; 

d) Atividade compatível com turismo rural. 
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7.10 Macrozona 7 

 

Figura 22: Macrozona 7 

Fonte: elaborado pela autora 

Características: 

Área de concentração de nascentes ou recarga hídrica com cobertura vegetal nativa 

conservada. 

Diretrizes: 

a)  a vegetação em áreas de preservação permanente; 

b) Promover programas de controle da poluição e proteção das nascentes e 

vegetação ciliar com vistas à conservação dos recursos hídricos; 

c) Conservar e recuperar a cobertura vegetal nativa, garantindo a diversidade 

biológica das espécies; 

d) Estimular a pesquisa para aproveitamento agropecuário sustentável; 

e) Fomentar o manejo sustentável dos recursos naturais, o manejo agroflorestal e o 

uso dos recursos paisagísticos e culturais para o ecoturismo; 

f) Evitar ocupação e alterações antrópicas; 

g) Evitar pastagens. 
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Usos: 

Área destinada preferencialmente a criação de áreas verdes, atividades de 

educação ambiental, pesquisa científica, manejo autossustentado dos recursos 

naturais (condicionado à elaboração de plano específico), empreendimentos de 

ecoturismo que mantenham as características ambientais da zona e ocupação 

humana de baixo efeito impactante. 

7.11 Macrozoneamento Geral 

 

Figura 23: Macrozoneamento Fazenda Bela Vista 

Fonte: Elaborado pela autora 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho abordou reassentamentos de comunidades com foco na 

propriedade rural Fazenda Bela Vista, na região do Alto Jequitinhonha, Minas 

Gerais. O escopo do trabalho se desenvolveu por meio de: revisão bibliográfica de 

históricos de remanejamento de populações e planejamento territorial rural; 

caracterização dos aspectos sociais, culturais, físicos, geográficos e climáticos da 

região do Alto Jequitinhonha; caracterização física, geológica e geográfica da 

Fazenda Bela Vista; reunião de diretrizes para a ocupação sustentável no semiárido 

mineiro; diagnóstico e análise do estudo de caso e elaboração de um 

macrozoneamento.   

O objetivo foi investigar e avaliar as características físico-ambientais da 

Fazenda Bela Vista e socioculturais de sua população, avaliando e indicando 

possíveis estratégias de convivência com o semiárido mineiro. 

Com a disponibilidade de tecnologia aplicada aos sistemas de informação e 

geoprocessamento, foram utilizadas boas ferramentas para as análises objetivadas 

por esse trabalho. Assim, mesmo não tendo sido possível a visita in loco, conseguiu-

se coletar grande quantidade de informações necessárias à produção desse 

trabalho. 

A metodologia adotada possibilitou compreender o público atingido, suas 

dificuldades e carências primárias e, dentro das disponibilidades de acesso do 

estudo, juntar as informações para atingir os objetivos propostos. 

A população analisada sofre de alta vulnerabilidade social e é mal assistida 

pelas autoridades governamentais. As situações de precariedade social e humana, 

somadas à hostilidade natural, podem ainda potencializar as ameaças da qualidade 

ambiental, principalmente em relação aos recursos hídricos, o que 

consequentemente afeta a componente social e humana. 

As ferramentas utilizadas para análises topográficas e zoneamentos, o ZEE, 

estão disponibilizadas online gratuitamente. Dessa forma, podem ser utilizadas 

como instrumento de apreciação no momento de escolha da gleba nas audiências 
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públicas, facilitando a análise comparativa da população remanejada. 

Os macrozoneamentos revelaram que a disponibilidade de solo de boa 

qualidade agrícola é reduzida e distribuída de forma desigual pela propriedade 

(Macrozonas 4 e 6), o que poderia acarretar a polarização da componente 

econômica, beneficiando poucos proprietários e contribuindo para a desigualdade 

social da área. Poderia ser proposto o uso coletivo dessas áreas, oferecendo 

equidade de oportunidade aos reassentados. 

O mesmo ocorre na Macrozona 7, que contém uma grande quantidade de 

nascentes e pontos de recarga hídrica, tendo em vista que esse é o recurso hídrico 

mais nobre utilizado por essas populações. Portanto, sua gestão deve ser realizada 

visando ao benefício coletivo. 

O maior fator limitante do trabalho foi a impossibilidade de visitar o local e ter 

o contato direto com a população atingida, o que teria ampliado e detalhado o 

conhecimento sobre os habitantes e as condições físicas da área. 

Por se tratar de um estudo de alta complexidade, que abrange diversas áreas 

do conhecimento, a falta de uma equipe multidisplinar limitou o aprofundamento de 

várias análises. 

O contato direto com a população é essencial para a sensibilização e a efetiva 

aplicabilidade das diretrizes propostas, já que os habitantes da Fazenda Bela Vista 

são os protagonistas das ações. É fundamental também para a etapa de traçado do 

parcelamento e definição de equipamentos coletivos e comunitários. Nessa etapa a 

visita ao local é imprescindível para que os profissionais envolvidos possam incutir a 

realidade local, os pontos de visada e as áreas de interesse paisagístico. Isso 

também pode dar subsídio a pesquisas subsequentes que visem a aprofundar e 

aumentar o nível de organização territorial da área. 

O compartilhamento das informações coletadas para discussões 

multidisciplinares, com participação da comunidade e de profissionais das áreas 

agrárias e sociais, pode elevar muito o nível de desenvolvimento do planejamento 

territorial, estabelecendo também parâmetros rurais mais específicos.  
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Após a análise do TAC 2002, ficou clara também a necessidade de não 

apenas planejar, mas acompanhar o desenvolvimento das ações. 

Embora o território da Fazenda Bela Vista já se encontre atualmente 

parcelado e o processo de ocupação iniciado, esse trabalho pode contribuir para 

determinar estratégias para melhoria da qualidade dos habitantes, através da 

adoção das diretrizes do macrozoneamento proposto, utilizando as táticas de 

ocupação sustentável do semiárido mineiro, as diretrizes construtivas da Zona 

Bioclimática 3, entre outros itens. Espera-se também que esse trabalho contribua 

para o direcionamento do planejamento de outros territórios rurais.  

Cabe, para o caso da Fazenda Bela Vista, o desenvolvimento de maiores 

definições que atuem como leis complementares, a fim de criar parâmetros para o 

disposto no termo. Caso contrário, as exigências se tornam superficiais e perdem o 

efeito de sua execução. Além disso, são necessários fiscalização e imposição do 

cumprimento correto de cada requisito para, só então, dar início aos processos de 

exploração.  

A pesquisa levou à percepção de que há ainda muito a ser feito e estudado, 

em especial no âmbito da área rural. Atualmente ainda vivemos problemas de 

conceitos, pois a legislação brasileira, em termos de parcelamento do solo, não se 

atenta ao fato de que se oferece menos a quem mais necessita. O resultado é o 

êxodo rural, com aglomeração de pessoas em estado de vulnerabilidade social 

vivendo em instalações provisórias nas periferias de áreas urbanas ― e mais 

problemas sociais se desencadeiam a partir disso. A implementação de boas 

práticas de ocupação pode contribuir para um maior desenvolvimento econômico, 

social e ambiental, além de aumentar a fixação dessa população em seu local de 

origem. 
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